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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!
Már csak két hónap és kará-

csony, de ne szaladjunk any-

nyira előre, hiszen az október 

is tele lesz csupa érdekes, és 

mozgalmas programmal!

A DÍNÓKIÁLLÍTÁS nagy sikere 

után, amit felnőttek és gyere-

kek egyaránt élveztek, felhúz-

zuk, ha nem is a nyúlcipőt, de 

a legújabb trendnek megfelelő 

csizmát, és cipőt!

Őszi divatbemutatóval és 

nyereményjátékkal indítjuk 

az októbert a NAGY CSIZMA-

HÉT nevezetű akciónkkal!A 

GLAMOUR napok ideje alatt 

pedig kedvezményesen vá-

sárolhat mindenki kedvenc 

üzleteiben. A hónapot pe-

dig HORROR SHOW-val és 

HALLOWEEN-nel zárjuk le.

,,Aki nem hiszi, járjon utána!!!’’

Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk!

Átányi Ajtony 

centermanager

 Ismét eljött az ősz, s 
itt van az október is, hullanak 
a levelek a fáról, megjött a szél, 
eső, sár, és a sötétség. A Fórum 
Debrecen bevásárlóközpontban 
azonban mindenki azon fárado-
zik, hogy ebben a zord időben is 
egy kis vidámságot, és meleg-
séget csempésszen az emberek 
szívébe. 

Októberben is érdemes lesz ellátogat-

ni a Csapó utcai bevásárlóközpontba, 

hiszen rengeteg érdekes programmal 

várják a kedves érdeklődőket. A jó 

hangulat mellett, mindenki gyö-

nyörű modelleken csodálhatja meg 

a legújabb őszi kollekciókat, hiszen 

érkezik a divathét, október 2. és 5. 

között minden délután 17 órakor 

fergeteges divatbemutatóval készül-

nek a lányok. Most bárki könnye-

dén felújíthatja a ruhatárát, mert 

újra jönnek a Glamour- napok is, 

ami azt jelenti, hogy 150 márka több 

mint 1000 üzletében lehet vásárolni 

20-50% kedvezménnyel, így olcsób-

ban hozzá lehet jutni a kinézett da-

rabokhoz. A lényeg, október 10-11-

12-én, a Glamour-napokon óriási 

kedvezményekkel várnak minden 

kedves vásárlót a Fórum üzletei! Ne 

csüggedjen az sem, aki még esetleg 

nem találta meg a megfelelő lábbelit 

az idei szezonra. A bevásárlóközpont 

ebben is segítséget nyújt, hiszen ok-

tóber 10. és 19. között csizmák lepik 

el az egész épületet. A kiállításon az 

idei őszi, és téli kollekciókat vonultat-

ják fel az üzletek. Itt a klasszikus fa-

zonoktól kezdve a sportosabb, lazább 

stílusokon keresztül az újdonságokig 

minden megtalálható lesz. Az biztos, 

hogy mindenki megtalálja a számára 

legmegfelelőbb darabot. Idén a Fó-

rum sem maradhat ki a Halloween 

ünnepéből. Október 23-tól fantasz-

tikus, és rémisztő kiállítással várjuk 

a látogatókat. Remek ötleteket lehet 

majd ellesni, akár otthonra is, ha egy 

kis ünnepi hangulattal szeretnénk 

melegebbé varázsolni hétköznap-

jainkat, vagy a gyerekeknek kiváló 

jelmezötleteket gyűjthetünk, esetleg 

magunkat hozhatjuk ünnepi hangu-

latba, ha végigsétálunk a díszletek 

között. Akinek nem lenne elég ré-

misztő a pompás halloween kiállítás, 

és van elég bátorsága, az nézze meg a 

brutálisan véres horror show-t!
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SZERETJÜK AZ ŐSZ SZÍNEIT

Új Fórum honlap
Látogass el a megújult 
Fórum honlapjára, és 
tudj meg minél több 
érdekességet!

Horror show
Elég bátornak érzed 
magad? Gyere el a 
Fórum brutálisan véres 
programjára, és mi meg-
mutatjuk, mi az igazi 
félelem!

Csizma akció
Még nem találtad meg az 
idei szezonra a megfelelő 
lábbelit? Gyere el, mert 
a kiállításon biztosan 
rátalálsz!

FÓRUM 
GLAMOUR NAPOK 
OKTÓBER 10-12.
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Újranyitott a Tezenis!Újranyitott a Tezenis!
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Új évszak, új trend
 Beköszöntött az ősz, és közeleg 

a Fórum Debrecen őszi divathete is. 

Gondolom, már mindenki izgatot-

tan várja az új szezont, hogy fel-

frissítse ruhatárát. De lássuk csak, 

hogy mire is számíthatunk idén?

Itt van az ősz, itt van újra.... 

(ahogyan Petőfi  Sándor 

is megírta) és sajnos - 

vagy nem sajnos, de 

tényleg hamar eltelt 

a nyár és a nyara-

lások, pihenések 

után most újult 

erővel ülhetünk be 

az iskolapadba vagy 

mehetünk be a munka-

helyre dolgozni. Ez nemcsak 

a mindennapi elfoglaltságaink-

ban, de a gardróbunkban is kí-

ván némi újítást. Nézzük csak, 

hogy mik is a legújabb évszak alap-

darabjai?

Külföldön már régóta hódít, de ha-

zánkba még csak nem régen jött be az 

iskolás éveink során is használatos há-

tizsák. Főleg a bőrbetétekkel megbo-

londított változatát ajánlom mindenki 

fi gyelmébe, aki szereti a praktikus és 

trendi dolgokat ötvözni. A másik nagy 

sláger idén a már jól ismert pihe-puha 

pulcsi. Akár nagy mintával, akár egy-

színű, ezzel a darabbal biztosan nem 

nyúlhatsz mellé. Rendkívül jól kom-

binálható a ruhatárad meglévő darab-

jaival, akár egy klasszikus farmerrel, 

akár egy fekete ceruzaszoknyával. 

A mindennapokban is trendin 

mégis kényelmesen jelenhetsz 

meg. A steppelt dzsekik, szoknyák 

idén is maradtak a porondon, sőt 

a steppelés a táskák terén is hódít. A 

kockák a 2014/2015-ös őszi-téli 

kollekciókban is megmarad-

tak, így bátran kombinálha-

tod őket akár az idei trend-

színekkel is, amik főleg a 

pasztell, a zöld, illetve a 

mustársárga lesznek. 

Jó hírem van a szőrme ra-

jongói számára is! A szőr-

méből sosem elég! Akár 

mellényről, akár ka-

bátról beszélek tökéle-

tes kiegészítőd lehet a 

hűvösebb napokra. A 

nyári ruhatáradból 

érdemes lesz megtar-

tanod a virágos ru-

cikat, hiszen a nem 

túl élénk változata, 

az őszi ruhatárad-

dal is jól kombinálható, akár egy 

cicanadrággal, akár egy bőrha-

tású nacival, ha vagányabbra 

szeretnéd fogni a stílust. 

Az „A” vonalú szoknyák is 

maradtak, sőt, a tervezők 

megidézték a 60-as 70-

es évek divattrendjeit, 

és a szezon újonnan 

érkező darabja a 

háromneg yedes 

nadrág (nadrágszoknya) lesz. 

Cipők terén elmaradhatatlan 

a női ruhatárból a körömci-

pő fekete, illetve pasztell szí-

nű változata. Ez a kis cukiság 

minden szettedet feldobhatja, 

hiszen akár egy boyfriend 

stílusú nadrággal 

veszed fel, akár 

egy elegáns szett-

hez párosítod, 

biztos lehetsz 

benne, hogy 

megkapod az 

elismerő pillan-

tásokat. Ahogy 

jön az egyre hű-

vösebb idő, úgy 

váltunk a bokacsizmákra. 

Mind a lapostalpú szegecses, 

vagy cipzáros változat, mind a szögletes sarkú-

gyakran díszített- darab a közepestől egészen a 

nagyon magas sarokig fellelhető az 

áruházak polcain. Ezeket a darabo-

kat a bevállalósabb lányoknak aján-

lom, akik nem félnek kombinálni 

akár egy terepmintás inget motoros 

csizmával, akár egy szögletes sarkú 

cipőt, egy vagányabb kheki színű 

nadrággal. A tomboyoknak üzenem, 

hogy a fi ús fűzős cipő továbbra is 

nagy népsze-

rűségnek ör-

vend a sztá-

rok körében 

is. A bordótól 

a fekete vál-

tozatig széles 

a színskála, 

ki-ki döntse el, hogy 

melyik szín illeszthető 

leginkább a ruhatárába 

és válasszon ízlésének 

m e g f e l e -

lően. Az 

örök gye-

r e k e k n e k 

is van egy jó hírem: Disney mesefi gurái egyre 

inkább teret hódítanak mind a kisruhákban 

mind a vastag kötött pulcsik terén. Szóval lá-

nyok a skála idén is rendkí-

vül széles, csak rajtad és a 

fantáziádon áll, hogy az idei 

trendek közül is kiválaszd a 

hozzád legjobban illőket. Ne 

feledd: „A divat változik, a 

stílus örök!” Ha kíváncsi vagy 

az idei trendekre és szeretnéd 

közelebbről is megismerni az 

ősz alapdarabjait, szeretettel 

várunk az október 2-5-ig 

délután 17:00 órai kezdéssel megrendezésre 

kerülő őszi divathétre. Látványos elemekben 

bővelkedő divatshowt láthattok majd minden 

nap a Fórum Debrecen színpadán. A legjob-

ban tetsző ruhadarabokat 

pedig azonnal meg is vá-

sárolhatod a Fórum üzle-

teiben! 

 Ezt te sem hagyhatod ki!
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 Elérkezett a shopping-mániások 

újabb szerencsenap sorozata. Október 

10-11-12-én újra Glamour-napok! Ez már 

önmagában szuper hír, hiszen 150 márka 

több mint 1000 üzletében vásárolhattok 

20-50% kedvezménnyel. Nálunk a Fórum 

Debrecen Bevásárlóközpont üzleteiben is 

tárt ajtókkal várják a lelkes vásárlókat az 

üzletek dolgozói.

A hozzám hasonló emberek már tudják, és elő-

re megtervezik a bevásárlólistát, mások pedig 

szeretnek nézelődni, és elcsábulni. Idén min-

den eddiginél több kuponnal vághattok neki a 

shoppingolásnak, hiszen hatalmas meglepeté-

sekkel készült a Glamour magazin a 10. szüle-

tésnapja alkalmából. Olyan üzletek is beszáll-

tak az ünnepi kuponozásba, akik eddig még 

soha! 

Világmárkák sokasága, legújabb őszi/ téli kol-

lekciók szenzációs kedvezményekkel 3 napon 

keresztül. Több ezreket spórolhatunk a nagy 

vásárlás során, használva az akciós kuponokat. 

Ha nem tudnátok, hogy mi lesz az idei szezon 

divatja, akkor természetesen bátran fordulja-

tok a Fórum rendezvényszervező csapatához, 

a forEventhez. Miért is? Október első hetében 

kifutóra dobják az üzletek a legújabb kollekci-

óikat. Szűcs- Tarcsa Anita stylist segítségével 

és koordinálásával a csinos modelleken megte-

kintheti minden kedves érdeklődő a legújabb 

trendeket. Ennek segítségével 

máris mindenki írhatja a listáját, 

mik is azok a darabok, amik még 

hiányoznak a szekrényből. 

A Glamour -napok keretében 

nem csak a ruhatáraitokat, de 

a szépségápolási termékei-

teket, is frissíthetitek. Sajnos 

már beköszöntött a hi-

deg idő, így a haj- és 

arcápolásra is oda 

kell fi gyelni. Kü-

lönböző hidratá-

lók, öregedés gát-

lók, mindennapi 

sminkkellékek is 

kedvezményesen 

beszerezhetőek! 

Tízezreket is spó-

rolhattok a kupon-

jaitokkal! Emellett 

otthonotokba is 

c s e mp é s z h e t t e k 

némi újdonságot, 

mind dekoráció, 

mind pedig háztartá-

si gépek terén is! 

Ha a nagy vásárlásban 

megéheznétek, termé-

szetesen erre is gondol-

tak a jótevők és a ked-

venc fi nomságaitokat 

is akciós áron falatoz-

hatjátok. 

Már most el lehet 

kezdeni a nézelő-

dést az üzletekben, 

hogy már jó előre 

tudjuk, mivel 

s z e r e t n é n k 

feldobni a 

ruhakész-

letünket. A 

Glamour- na-

pok fantasztikus lehe-

tőséget nyújtanak arra, hogy a 

legújabb modellekből válogassunk, 

és az eredeti áruknak csupán töre-

dékéért megvásároljuk őket. Besze-

reztétek már a legmenőbb farmereket, 

vagy ingeket? Itt az idő, hogy a kopott 

ruháktól megszabaduljunk, és felpezsdítsük 

ruhatárunkat márkás, és divatos holmikkal! 

Azok se csüggedjenek, akik esetleg nem tud-

ják még, hogy igazából mire lenne szükségük, 

hiszen a Fórum divatbemutatóin felvonulnak 

a legújabb kollekciók. Itt biztosan megtalálja 

mindenki a saját ízlésének megfelelő darabo-

kat, amiket akciósan magáévá is tehet. Min-

denki hozza magával a nagymamáját, anyu-

káját, kislányát, szomszédját, és barátnőjét, 

hiszen a stílus, és a jól öltözöttség minden 

kórban kötelező! Ne feledjétek! Óriási akciókkal 

vár Benneteket a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 

a Glamour-napok keretében október 10-12 között!

Riadó! Riadó! Glamour 
napok a Fórumban!



2014. október 3AGAZINAGAZIN

1.
2.

3. 4.
5. 6.

7. 10.8. 11.
9.

12.

Divatszerkesztő: 

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

Divatoljunk együtt
  Feketében, bordóban, sötétkékben és méregzöldben sem lesz hiányos az idei őszi ruhatárunk. Jöjjenek a Fórum Debrecen üzle-

teinek legjobb darabjai októberben is.

Az örök divat fekete, ismét terítékre kerül. Most egy kis szürkével bolondítottam meg, ráadásul a fi atalok körében igen közkedvelt 

szőrme bundával is igen jól mutat. Arra ügyelj, hogy csak megfelelő mennyiségben használd a feketét, ne legyen túl sötét a szetted. 

Viseld élénk kiegészítőkkel, kalappal vagy egy feliratos sapkával! A bordó idén is meghódította az üzletek polcait. Ráadásul külön bor-

dó kollekcióval is előrukkolt néhány üzlet.  A Magenta üzletében például kiegészítők is készültek ebben a színben, de a Bijou Brigitte 

kínálatában is különleges bordó darabokat találhatunk, ha szemfülesek vagyunk. Sőt, ha szeretnéd, hogy őszi cipellőd is hasonló szín-

ben pompázzon, látogass el a Reno üzletébe, mert több fazonban is megtalálható az ősz egyik legmenőbb színe. A mustársárga még 

tavalyról maradt a kifutókon, viszont úgy tűnik idén is meghódítja szívünket. Kedvenc farmerünkkel igen jól mutat. Tárgyalásra inggel 

kombinálva kitűnő választás. Próbáld ki a batikolt farmert is, most kedvezményesen 6.995 Ft-ért a tied lehet a Promod üzletében. 

Ősszel a Föld színei mindig előtérbe kerülnek, ez idén sem lesz másképp. Sötétzöld, mokka szín: nadrágban, felsőben, sálakban megje-

lenik a Fórum üzleteiben. A személyes kedvencem a C&A sötétzöld nadrágja, és a pihe-puha Magenta pulcsi.

4. Cinti
Felső (C&A)  4.590Ft;

Szoknya (Magenta)  16.900Ft;

Táska (Magenta)  32.900Ft;

Cipő (Reno)  26.990Ft;

Sál (C&A)  3.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

5. Kitti
Kabát (Mango)  14.990Ft;

Felső (Tally Weijl)  3.995Ft;

Nadrág (New Yorker)  3.790Ft;

Táska (Reno)  17.990Ft;

Cipő (Reno)  14.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

6. Noémi
Pulóver (C&A) 6.990Ft;

Felső (Magenta)  13.900Ft;

Szoknya (Envy)  12.990Ft;

Táska (Bijou Brigitte)  9.990Ft;

Cipő (Reno)  17.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  2.990Ft;

Óra (Bijou Brigitte)  6.490Ft.

1. Noémi
Mellény (New Yorker)  5.990Ft;

Felső (New Yorker)  4.990Ft;

Nadrág (Mango)  6.595Ft;

Táska (Mango)  8.995Ft;

Cipő (C&A) 2.790 Ft;

Kalap (C&A) 2.990Fz;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.280Ft.

2. Cinti
Kabát (Promod)  14.995Ft;

Felső (Tally Weijl)  4.995Ft;

Nadrág (Mango)  9.995Ft;

Táska (Promod)  9.995Ft;

Cipő (Reno)  14.990Ft;

Sapka (New Yorker); 2.390Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.280Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  2.490Ft.

3. Kitti
Kabát (Amnesia)  19.990Ft;

Ruha (Mango) 13.995Ft;

Táska (New Yorker)  7.490Ft;

Cipő (Reno)  19.990Ft;

Sapka (New Yorker) 2.390Ft;

Sál (Promod)  7.995Ft;

Kesztyű (Promod)  9.995Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

7. Kitti
Zakó (Envy)  15.990Ft;

Ruha (Magenta)  8.990Ft;

Táska (Promod) 10.995Ft;

Cipő (Salamander)  69.990Ft;

Lánc (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

8. Noémi 
Kabát (Amnesia)  27.980Ft;

Ing (C&A)  4.590Ft;

Nadrág (Promod)  6.995Ft;

Táska (Salamander)  47.990Ft;

Cipő (Reno)  17.990Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.990Ft.

9. Cintia
Ing (Promod)  10.995Ft;

Nadrág (Magenta)  13.490Ft;

Táska (Amnesia)  13.990Ft;

Cipő (Salamander)  54.990Ft;

Sapka (Magenta)  7.900Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

10. Cintia 
Kabát (Promod)  21.995Ft;

Ruha (Mayo Chix) 10.990Ft;

Táska (Promod)  11.995Ft;

Cipő (Reno)  43.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

11. Noémi
Felső (Magenta)  10.990Ft;

Nadrág (C&A) 4.990Ft;

Táska (Salamander)  29.990Ft;

Cipő (Retro)  4.195Ft;

Sál (Tally Weijl)  5.995Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft.

12. Kitti
Kabát (C&A) 11.990Ft;

Felső (Magenta)  14.900Ft;

Nadrág (New Yorker)  5.990Ft;

Táska (Salamander)  18.990Ft;

Cipő (Reno)  29.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

1. Noé

jj
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 A tavalyi év sikeres cipőkiál-

lításán felbuzdulva, egy kis átalakítás 

után újabb remek ötletünk támadt. 

Október 10-19. között a Fórum Debre-

cen Bevásárlóközpont 

teljes épületét ellepik 

majd a csizmák. 

A kiállításon az idei őszi /

téli csizmakollekcióké lesz 

a főszerep! A különböző 

szigeteken minden üzlet 

felvonultatja idei téli lábbe-

lijeit. A téli csizmaszezont 

egyetlen szóval lehetne jel-

lemezni, mégpedig azzal, 

hogy sokszínű. A klasszikus 

fazonoktól kezdve a sporto-

sabb, lazább stílusokon át az újdonságokig min-

dent megtalálsz a kínálatban, de régi ismerősök 

is felbukkannak.  Egy biztos csak, idén a bokáig 

és lábszárközépig érő darabok mellett megjelen-

nek az extravagáns combközépig érő csizmák is. 

Fazonjukat tekintve a száruk egészen a csizma fel-

ső részéig testhez simuló, és rendkívül rugalmas 

anyagból készül. Mintában a végletek jelennek 

meg. Csillogó vagy matt hatású, letisztult vagy 

extrém, mintás egyikkel sem lőhetsz mellé. Ezek-

hez a csizmákhoz leginkább testhez simuló nad-

rág ajánlott vagy egészen rövid miniszoknya. 

Ha mégsem érzitek magatokénak ezt a fazon a 

jól bevált lapos bakancsok sem tűnnek el a pi-

acról. Ezek a modellek igazán kényelmesek, de 

semmi esetre sem alkalmi viseletként ajánlottak. 

Hétköznapokra viszont 

nagyon is megfelelnek, és 

sok igényt kielégítenek. 

A mindennapi futkáro-

záshoz igazán kényelmes 

darabok, nem árt egy a ru-

határba. Magas száruk akár 

lábszárközépig is érhetnek, 

anyagukat tekintve kifeje-

zetten őszre és télre ajánlot-

tak. Itt is megjelenik a rend-

kívül színes, magas fényű 

és matt hatás. A legtöbb 

téli csizmán megjelentek 

a prém szegélyek, mint egyfajta télies díszítések, 

melyek mindig harmonizálnak a csizma színével 

és stílusával. A téli csizmákon gyakran láthatunk 

hosszába és keresztbe futó vékony prém csíkokat. 

A fehér szegély és díszítés mindig hófehér, mely az 

évszakhoz igazodva a havat szimbolizálja.

Egy újabb „régi” darab is 

felbukkant a nemzetközi 

kifutókon, amivel én még 

nem tudok igazán azo-

nosulni, de meglátjuk, ha 

a téli zord idő beköszönt 

lehet meg kell, hogy ba-

rátkozzak velük! Ez pedig 

a városi hótaposó néven 

piacra dobott fazon. A 

hótaposó jellegű csizmák 

nem csak a hegyekben 

jönnek jól, egy kirándu-

lás, vagy síelés során, ha-

nem a városi divattal is jól 

összeférnek. Főleg, ha egy 

szaladgálós napunk van, 

amikor kényelmes és me-

leg lábbelire vágyunk. 

Ha október 10-19. között ellá-

togattok a Fórumba, biztosan 

állíthatom, megtaláljátok igazi 

téli szerelmeiteket. Amit, ajánlani tudok, ne csak 

egy fazonban gondolkozzatok! Minden női ru-

határban szükség van minimum egy magassarkú 

elegánsabb és egy sportosabb hétköznapibb válto-

zatra is! 

Nyereményjátékkal is készülünk, amiről több in-

formációt a Fórum megújult honlapján kaphatsz 

majd a csizmahét előtti hetekben.

A csizma akciónk keretében, mindenkit, aki 

10.000 Ft felett vásárol vendégül látunk 2 csésze 

kávéra és 2 szelet sütire a Leroy Caféban. Mind-

emellett részt vesz nyereményjátékunkon, melyen 

2 főre szóló 2 napos wellness hétvégét sorsolunk 

ki fődíjként a a hernádvécsei Hotel Vécsecitybe!

Csizma akció
CCC

Borgo

Deichmann

Reno

Humanic

Vagabond

Immár hagyományosan minden október első péntekjén, idén negyedik alkalommal rendez 

egészségnapot a debreceni Holnapom Egyesület Tégy ma a holnapodért! elnevezéssel a  

mellrák elleni küzdelem jegyében. 2014. október 3-án 14 órától színvonalas programokkal, 

szűrésekkel, tanácsadással várnak mindenkit a FÓRUM DEBRECEN bevásárlóközpontba. 

A kilátogatók részesei lehetnek a világhírű Rippel Testvérek lélegzetelállító műsorának, 

sportolhatnak Katus Attilával, majd  meghallgathatják a Princess hegedűtrió egyedülálló 

koncertjét is. A fellépések után közönségtalálkozó keretében dedikálásra és közös fotózásra is 

lehetőség nyílik a fellépőkkel. A divat is elengedhetetlen egy igazi nő számára, így haj- és 

smink show keretében pillanthatunk be az idei őszi trendekbe. 16:30-kor a hagyomány szerint 

útjára indul a „Rózsaszín” kerékpáros felvonulás, melyhez bárki szabadon csatlakozhat. Minden kerékpározó 

rózsaszínű léggömböt kap, melyet közösen a levegőbe engednek a bevásárlóközpont Csapó utcai bejárata 

előtt.

A felvilágosító előadások mellett ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt a látogatók, elsajátíthatják az 

emlő önvizsgálatot szemléltetőeszközön, kitűzhetik a remény szalagját, emellett onkológus, bőrgyógyász, 

nőgyógyász és pszichológus is várja az érdeklődőket tanácsadásra.

Idén Magyarországon egyedülálló kezdeményezés indul Debrecenben: az egészséges, minőségi étkezés 

forradalma, melyhez számos étterem és ételkiszállító cég csatlakozik. A „rózsaszín menük” egészséges 

alapanyagokból, kíméletes konyhatechnikával készülnek,  és az ebből származó bevétel egy részét a 

daganatos betegek gyógyítását segítő Holnapom Egyesület számára ajánlották fel.

Az emlőrák elleni küzdelem világméretű kezdeményezéséhez számos híresség, világmárka csatlakozott 

már, akik a nemes cél mellé állva pénzadománnyal is segítették az egyesületek, civil szervezetek munkáját, 

példát állítva ezzel a társadalom elé. Legyen részese az egészségnapnak és keresse októberben a rózsaszín 

menüket Debrecen néhány éttermében, amelyek úttörőként csatlakoztak ehhez az összefogáshoz.
 

Rózsaszín az október Debrecenben

Részletes program és az éttermek listája: www.holnapomegyesulet.hu | www.facebook.com/holnapomegyesulet 
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 Októberben sem fog unatkozni 

senki, hiszen a Fórum Debrecen bevá-

sárlóközpontban megint kitesznek ma-

gukért. Figyelem, csak erős idegzetűek-

nek, mert itt biztosan vér fog folyni! A 

ForEvent rendezvényszervező csapata 

egy fantasztikus, hátborzongató, 

horrorisztikus, és meglehető-

sen brutális, vérfagyasztó, 

igazi horror show-val lepi 

meg a Fórum látogatóit. 

Október 23-ától a bevásárló-

központ -1. szintjén a Coffee 

Shop szomszédságában min-

den délután a legdurvább 

rémálmaid kelnek életre! 

Nem árt összeszedned min-

den bátorságodat, ha a 

Csapó utca környé-

kén kóborolsz! Még 

a végén betévedsz 

egy üzletbe, ahon-

nan aztán örülsz, 

ha épp elmével 

és száraz al-

s ó n a d r á g -

gal jutsz ki. 

Valljuk be, 

hogy egy-

egy jól si-

került kí-

sértetházas 

horrort még 

a meglehetősen 

nagy filmes tapasz-

talattal rendelkezők 

is kifejezetten nyugtala-

nul ülnek végig. Tulaj-

donképpen ezt keressük, 

ha rémfilmet szeretnénk 

nézni, most azonban lelép-

nek a filmbéli borzalmak a 

filmvászonról, életre kelnek 

rémálmaink, és megelevenednek előttünk 

azon félelmeink, amikről azt hittük, hogy so-

sem tapasztalhatjuk őket. 

Mindenkinek más a mu-

musa, van, aki a sötét-

től, más a bohócoktól 

retteg, míg akad olyan 

is, akire egy vérrel 

telefröcskölt szoba 

van hatással. Egy 

biztos, itt senki 

sem ússza 

meg fel-

álló szőr-

s z á l l a k , 

és sikolto-

zás nélkül. 

A horror egy 

latin eredetű 

szó, ami iszo-

nyatot, rémületet je-

lent. Valójában egy olyan 

irodalmi műfaj, aminek 

középpontjában a féle-

lem áll, ebből építkezik. 

A horror célja, az embe-

ri félelemmel való játék, 

a félelemkeltés. Fontos 

tulajdonsága, hogy az 

olvasó önmaga is be-

lemegy ebbe a játékba, 

miközben végig tudja, 

hogy félelme csupán 

a képzelet szülötte és 

így alaptalan.

Miért vágyunk a ret-

tegésre, a horrorra? 

Valójában a rémtör-

ténetek, és egymás 

rémisztgetése azóta 

létezik amióta maga 

az emberiség. A hor-

rorfilmek kapcsán 

a legjellemzőbben 

megélhető érzelem: a féle-

lem, kisebb mértékben az 

undor, mindkettő evolú-

ciós alapokkal rendelke-

ző, a túléléssel összefüggő 

alapérzelem. Ha horrort 

nézünk a distressz reak-

ciók valóságosak, a fe-

szültség hatására a nézők 

tenyere izzadni kezd, bő-

rük hőmérséklete lehűl, a 

vérnyomásuk megemel-

kedik és izmaik megfe-

szülnek; hasonlóan az 

olyan helyzetekhez, ami-

ben a félelemkeltő inger 

a valóságot tükrözi, és 

nem csupán a mester-

séges ijesztgetés műve. 

Bizonyos elméletek sze-

rint a horrorfilmek jó 

lehetőséget kínálnak a 

mindennapok erőszakos 

vagy ijesztő eseményei-

nek feldolgozására. Azt, 

hogy ki mitől fél, és mi 

az, amitől izgalomba 

jön, mindenki döntse el 

maga, de egy biztos: itt 

senki nem marad rette-

gés és izgalom nélkül. A 

zombitól elkezdve a ketté 

vágott emberen keresztül 

bármivel találkozhat az, 

aki betéved a horror show-

ra, és nagyon iszonytató, 

brutális élményekkel tér-

het haza. A rendezvényt 

kizárólag saját felelősség-

gel ajánljuk, és mindenki 

a saját testi épségéért felel. 

Októberben a Fórum Deb-

recen bevásárlóközpont 

vérbe borul!

-

t 

-

ki
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-
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 Idén elő-

ször, a forEvent ren-

d e z vé nys ze r ve ző 

csapata elhozza kis 

városunkba a nagy amerikai szokások 

egyikét, a Halloweent. Először nézzük 

meg egy kicsit, mit is kell tudni erről az 

ünnepről. 

Egy máig fennmaradt hiedelem szerint októ-

ber utolsó napján a legvékonyabb a választó fal 

az élők és a holtak világa között. Az eltávozott 

lelkek ilyenkor útra kelnek, addig barangol-

nak, amíg meg nem találják egykori lakhelyü-

ket, és ezen az éjszakán megpróbálnak visz-

szatérni a világba. Már a kelták is védekeztek 

a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen: 

házaikban eloltották a tüzet, hogy a hideg és 

barátságtalan tűzhely ne vonzza a hazalátogató 

szellemeket, és a tökéletes megtévesztés érde-

kében szellemnek öltözve parádéztak az utcá-

kon, hogy a Gonoszt a végsőkig megzavarják, 

hogy aztán könnyebben elűzhessék.

Október 31-én, miután a termést betakarí-

tották és elraktározták a hosszú, hideg télre, 

megkezdődött az ünnepség. A kelta papok a 

hegytetőn, a szent tölgyfák alatt gyülekeztek, 
új tüzeket gyújtottak, termény- és állatáldoza-

tokat mutattak be, tűz körüli táncuk jelezte a 

napszezon végét és a sötétség kezdetét. Mikor 

eljött a reggel, a papok szétosztották a parazsat 

a családok között, hogy azzal új tüzeket gyújt-

hassanak. Ezek tartották távol az ártó szelle-

meket, és űzték el a hideget. Ezek a kelta ha-

gyományok keveredtek római szokásokkal és 

így nyert „végső formát” az ünnep. A keresz-

ténység terjedésével ezek régi hagyományok 

nem merültek feledésbe, hanem részleteiben 

beépültek a római katolikus egyház által tar-

tott mindenszentek és halottak napja ünnep-

körbe. 

Talán az ünnep egyik legnagyobb jelképe a 

töklámpás (Jack-lámpa) és igen érdekes tör-

ténettel rendelkezik. A monda szerint Jack 

egy részeges, de éles eszű naplopó volt, aki-

nek sikerült megtréfálnia magát az ördögöt is. 

Miután a tivornyák végeztével az alvilág ura 

rendszeresen zaklatta őt, ezért Jack felcsalta 

egy hatalmas fa tetejére. Jó magasra mászott, 

egy keresztet vésett a törzsbe, hogy ellenfelét 

így megakadályozza a lejutásban. Jack ké-

sőbb elengedte az ördögöt, de megígértette 

vele, hogy nem kísérti őt többé. Halálakor a 

mennyországba csínytevései és haszontalan 

élete miatt nem engedték be, ám a pokolba 

sem találhatott otthonra, örök száműzetés-

re ítéltetett. Jack egy izzó fadarabot vihetett 

csak magával a pokol tüzéből, hogy ne kelljen 

vaksötétben kóborolnia. A lángokat egy takar-

mányrépából (melyet később az amerikaiak 

sütőtökre cseréltek) kivájt mécsesbe zárta, és 

a mai napig folytatja bolyongását a menny-

ország és a pokol kapuja között. Amerikában 

nagy hagyománya van ennek az ünnepnek, 

amikor a kisgyerekek jelmezbe öltözve házról 

házra járnak és édességért kopogtatnak! 

Hazánkban is kezd megszokottá válni a jelme-

zes buli ezen az éjjelen, bár nálunk még közel 

sem örvend akkora sikernek, mint tengeren 

túli társaink körében.

A Fórum Debrecen csapata úgy gondolta ide-

je hazánkban is gyökeret vernie ennek a szo-

kásnak, így október 24-étől a Fórum teljes 

lidérces pompában fogja várni a látogatókat. 

Lesznek töklámpások, szellemek, ijesztő rém-

ségek, boszorkányok és még sorolhatnám, de 

egyelőre mindenki fantáziájára bíznám!  

Tartson velünk Mindenki októberben is! 

Ijesztgetésben nem lesz hiány! Irány a Fórum!

Halloween a Fórumban…

A Halloween-i programjaink:

Halloween arcfestés 

és kézműves foglalkozás

Hétköznap: 16:00-19:00-ig, 

hétvégén 10:00-19:00-ig.

Bátraknak és merészeknek 

Halloweeni játékok kipróbálása! 

Október 31-én Jelmezverseny 

értékes nyereményekkel! 

További információ: 

Fórum Facebook oldalán



6 2014. októberAGAZINAGAZIN

C S Í K  Z E N E K A R

A M I T  S Z Í V E D B E  R E J T E S Z

L E M E Z B E M U TAT Ó  K O N C E R T
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KONCERT
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ARANYOS
CSILLOGÁS  
A trendi aranyló díszek és csatok még
az őszt is ragyogóvá varázsolják.

14.990 Ft

26.990 Ft

A Reno cipőüzlet a 
Bevásárlóközpont első 
emeletén található.

www.reno.hu
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 EGLO LED – A JÖVŐ GENERÁCI-

ÓJA! Lámpaszalon szakértő tanácsadással 

októbertől Debrecenben is.

EGLO lámpaszalon nyílik a Media Markt 

debreceni áruházában 2014. október 8-án. 

Egy nemzetközi projekt részeként - úttörő 

módon - visszatér a Media Markt a világí-

tástechnikai piacra, komoly szakkereskedői 

tudást és tapasztalatot koncentrálva az ér-

deklődő vásárlók szakszerű kiszolgálása érde-

kében. A pilli (Ausztria) székhelyű világítás-

technikai konszern magyar leányvállalatának 

segítségével, közös összefogással mutatják be 

a vásárlóknak a hagyományos világítási meg-

oldások mellett a legkorszerűbb világítás-

technikai újdonságokat különös tekintettel 

a LED technológiára. A szalonba látogatók 

ízelítőt kaphatnak az egyes lámpatestek fajtái 

szerinti divatirányzatokról. A bemutató fala-

kon működés közben csodálhatják meg azon 

termékeket, melyek a lakás díszévé válnak és 

nem utolsó sorban energiatakarékos és még-

is hatékony világítá-

suknak köszönhetően 

emelik otthonunk 

fényét. A vásárlók 

közel 600 kiállított 

mintadarabot csodál-

hatnak meg műkö-

dés közben, valamint 

interaktív EGLO ka-

talógusból válogat-

hatnak, ha esetleg 

másfajta termékre 

lenne szükségük. A 

szalon az EGLO ter-

mékválasztékának tel-

jes palettáját kínálja, 

így rendelésre minden katalógusban szereplő 

lámpatest elérhetővé válik. A Media Markt 

mindkét áruháza vonzó nyitó akciókkal, 

kedvező bevezető árakkal igyekszik kedves-

kedni a betérő vásárlóknak. 0% THM mel-

lett vehetnek fel áruhitelt a Media Markt által 

kínált termékekre. Aki régi törzsvásárlója 

a Media Marktnak emlékezhet még arra az 

időszakra, mikor lámpaosztály működött az 

áruházban. A Media Markt debreceni lám-

paszalonja mától egyel több lehetőséget nyújt 

a vásárlók számára, hiszen szakértő megol-

dást kínál egy világkonszern fél évszázados 

tapasztalatával egybeötvözve a világítástech-

nikai termékkörben.  Aki építkezik, felújít, 

vagy csak szép ajándékot szeretne, itt új le-

hetőség nyílik számára. A háztartási elektro-

nika, vagy híradástechnikai termékek mellé 

már a modern, korszerű világítás beszerzése 

sem akadály többé a Media Markt-ban. Egy 

okkal több, hogy ide betérjen a vásárló, hi-

szen tudják, Media Markt, mert hülye azért 

nem vagyok.

MEDIA MARKT 
ismét megújult Óvodások, iskolások, Óvodások, iskolások, 

tanár nénik tanár nénik 
fi gyelem!fi gyelem!

Fellépőket, zenekarokat, Fellépőket, zenekarokat, 
betlehemezőket,betlehemezőket,

 énekeseket keresünk  énekeseket keresünk 
a Fórum Debrecen a Fórum Debrecen 

karácsonyi színpadára!karácsonyi színpadára!

A legjobb 3 előadást A legjobb 3 előadást 
díjazzuk!díjazzuk!

Jelentkezés: +36/20-235-32-27Jelentkezés: +36/20-235-32-27
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VISSZATEKINTŐ

 A debreceni Fórumba lépve min-

denkit egy hatalmas, 65 millió évről jövő, 

mély üvöltés köszöntött. 

Most aztán igazán kitett magáért a bevásárló-

központ, hiszen méretes dinófi gurákkal több 

helyen is találkozhattunk már, olyan színvo-

nalú, ingyenesen látogatható kiállítás viszont 

még nem volt az országban, mint amelyet itt 

szeptember 28-ig csodálhattunk. A Földünket 

egykor benépesítő hüllők voltak az interaktív 

kiállítás főszereplői. Az élethű mesterműveket 

kézimunkával alkották meg, s szinte megszóla-

lásig hasonlítottak az igazi őslényekre.

A méretes testű hüllőket egy fémvázra építették 

fel lépésről-lépésre a szakemberek, az izmokat 

és szöveteket alaktartó, speciális szivacsból, a 

bőrüket rugalmas gumiból formázták, majd 

megfelelőre festették. Mindenki nagy örömé-

re, életre is keltek ezek a csodálatos, hatalmas 

méretű szörnyetegek, hiszen a legmodernebb 

robottechnológiának köszönhetően tökéletesen 

mozgott a fejük, szájuk, lábaik, farkuk, miköz-

ben pislogtak. 

A Fórumban bemutatott nyolc, 1,5-8 méteres 

dinoszaurusz között volt repülő állat, szelíd nö-

vényevő és vérmes ragadozó is. A hatást tovább 

fokozta, hogy látványos, korhű díszletbe he-

lyezték el a modelleket, hiszen a részletgazdag 

növénydekoráció segít még jobban elképzelni, 

hogyan nézhetett ki évmilliókkal ezelőtt boly-

gónk, s hogy festhettek természetes környeze-

tükben ezek a fenséges állatok: fenyők, tuják, 

magnóliák, és pálmák költöztek a Fórum fo-

lyosójára.  Rengeteg látogató özönlött a bevá-

sárlóközpontba csak azért, hogy ezt a látványos, 

interaktív kiállítást megtekinthesse, és valamit 

megtudjon ezekről a titokzatos őslényekről.  

Természetesen a gyerekeket egészen lenyű-

gözték ezek a nagyszerű teremtmények, akiket 

teljes nagyságukban csodálhattak, érinthettek, 

tapinthattak, játszhattak velük, sőt még fel is 

ülhettek a rettegett ragadozó hátára. Ha valaki 

nem érte volna be a dinólovaglással, és simo-

gatással, az még felcsaphatott paleontológusnak 

is, és a homokozóból kiáshatta az dinoszauru-

szok maradványait.

 A nagy sikerre való tekintettel im-

már negyedik alkalommal rendezték meg 

a Fórum Debrecen futóversenyét szeptem-

ber 21-én. 

Most is értékes nyereményekkel, egy egész napos 

egészségmegőrző programmal készültek a szer-

vezők. A mára már hagyománnyá vált Fórum 

Futás főszervezője Nagy Tibor, aki úgy gondolja, 

hogy a futás az egészséges életmód megőrzésének 

egyik legalkalmasabb sportága. Az első versenyt a 

bevásárlóközpont centermenedzserének, Átányi 

Ajtonynak az ötlete alapján 2011-ben, az atlétikai 

szövetség nagy örömére, rendezhették meg. 

Kortól függetlenül rengeteg embert mozgatott 

meg. Az atlétika sport ezen ágát nagy létszámú 

részvétel mellett, belvárosi nyilvánosság előtt, nagy 

médiatámogatással rendezhették meg a 4. futó-

fesztivált. Nagy Tibor szerint jó érzés, hogy Debre-

cen városa és Hajdú-Bihar megye is szívesen állt e 

kezdeményezés mellé.

A szervezők célja, az volt, hogy minél nagyobb 

részvétel mellett mozgassák meg az embereket, 

sok mindenkinek lehessen sikerélménye, szívesen 

fussanak, kocogjanak. Vasárnap 24 futamot bo-

nyolítottak le délelőtt 10 órától délután 14 óráig. 

Osztályonkénti, nemenkénti bontásban, és dél-

után a felnőtt korosztályok, seniorok is nagy lét-

számban álltak a rajthoz.

A sport nagyon fontos az egészség megőrzése 

szempontjából, már egészen pici korban, 3-4 éves 

kortól érdemes elkezdeni például az úszást, ami 

rendkívül jó keringési rendszert alakít ki, erősíti a 

szívet, és a tüdőt is. Az iskolás kor elején a tornász, 

ügyességi jellegű sportágak ajánlatosak, amik 

rendkívül jól felkészítik a szervezetet a mozgásko-

ordinációra, majd úgy 10 éves kor után javasolják 

az atletikus mozgásokat.

A szeptember 21-ei Fórum Futást nagy érdeklő-

dés övezte, rengeteg nevező indult el a versenyen, 

és futotta végig a távot. Remek hangulatban telt ez 

a fantasztikus program, és sokakat mozgatott meg. 

Az első 1000 jelentkező még ajándék pólót is ka-

pott. A hagyományoknak megfelelően a gyereke-

ket célba érkezéskor megvendégelték.  Természe-

tesen a győztesek kupát, az 1-3. helyezettek érmet, 

a 4-8. helyezettek oklevelet kaptak. A díjazottak-

nak a FÓRUM üzletei által felajánlott ajándékokat 

adták át, a végén pedig sok-sok ajándékot sorsol-

tak ki a részvevők között. Reméljük, hogy jövőre 

is lesz Fórum Futás, és azon még ennél is többen 

vesznek majd részt. 

Őslények lepték el 
a Fórumot

Nagy sikere volt a 
negyedik Fórum Futásnak
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Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

5 000 Ft-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. október 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ

Októberi kedvencek - gyors és isteni fi nom
Séfakadémia - a Fórum magazin gasztronómiai partnere

A Séfakadémia főzőiskola lassan 1 éves születésnapját ünnepli, számtalan fi nomság készült a gasztronómiai élményműhelyben a kurzusokon. Most 2 kedvencünket 

ajánljuk a Fórum magazin olvasóinak, melyek gyorsan elkészülnek és isteni fi nomak. A tálalásra is érdemes egy kis fi gyelmet szentelni :) Séf: Rózsa Attila

Datolyával töltött camembert

Hozzávalók 1 főre 

• datolya 3 dkg

• camembert 1db

• angolzeller 0,1 db

• szeder 10 dkg

• vörösbor 1 dl

• málnaecet 0,5cl

• csipet fahéj, szegfűszeg

• szeletelt bacon 5 dkg

• alma 10 dkg

• vörösbor 0,5 dl

• rukkola 1 dkg

• jégsali 0.1 db

• tökmagolaj 0.5 cl 

Elkészítése:

A camembert sajtot kettévágjuk és megtöltjük a kimagozott, összevágott datolyával majd szeletelt baconnel 

körbe burkoljuk, amit fogpiszkálóval rögzítünk. Kevés olajon egy száll rozmaringgal pirosra sütjük mindkét olda-

lát. A salátához: összetépjük a jégsalátát, hozzáadjuk a ruccolát, feldaraboljuk az angolzellert, zsülienre vágjuk az 

almát, tökmagolajjal, mézzel és málna ecettel ízesítjük. Szederesszencia: a szedret vörösborban cukorral, fahéjjal, 

szegfűszeggel puhára főzzük, majd turmixoljuk és szűrőn átszűrjük.

Roséra sült kacsamell pestos ruccola ágyon

Hozzávalók 

• pecsenye kacsamell 20 dkg

• rukkola 1 dkg

• pestó 2 dkg

• sárgarépa 7 dkg

• cukkíni 7 dkg

• gomba 5 dkg

• kaliforniai paprika 6 dkg

• burgonya 25dkg

• tej 0,5 dl

• teavaj 1 dkg

• parmezán 1 dkg

Elkészítése:

A kacsamellet beirdaljuk, sózzuk, borsozzuk majd elősütjük mindkét oldalát, aztán 230 fokos sütőben 9 perc 

alatt készre sütjük. 5-6 percet pihentetjük, majd felszeleteljük, tálalásnál a pestos, ruccola- salátára halmozzuk. 

Roston zöldség: sárgarépát, cukkinit, gombát, kaliforniai paprikát földaraboljuk és kevés olajon sóval, borssal 

felpirítjuk. Parmezános burgonyapüré: klasszikus módon burgonyapürét készítünk, a végén parmezánsajttal 

megszórjuk.

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

 A nyár elmúltával beköszönt a 

hűvösebb, esős idő, eljön az ősz. Ebben 

az időszakban rövidülnek a nappalok, 

és egyre hosszabbak az éjszakák, ha-

marabb megy le a nap, az időjárás pe-

dig fokozatosan egyre hidegebbre, sze-

lesebbre és csapadékosabbra fordul. 

Egyszerűen csodálatos a táj, a lombhullató 

növények levelei elsárgulnak, elvörösödnek, 

átmenetileg gyönyörű színpompába borítva a 

természetet, mielőtt még elszáradnának és le-

hullanának a fákról. 

Ilyenkor legszívesebben mindenki a jó meleg 

otthonában maradna, a reggeli korán kelés is 

nehezebben megy, ráadásul még a betegségekre 

is sokkal fogékonyabbak vagyunk. Szerencsére 

hazánkban számos olyan gyümölcs van, ami 

éppen ősszel érik, ezek rendszeres fogyasztása 

segít egészségünk megóvásában, megőrzésé-

ben, ha nem feledkezünk meg róluk, könnye-

dén felkészülhetünk a téli hónapokra. 

A Magyarországon termő nagyon fi nom, ma-

gas tápértékű gyümölcsök közül most terem 

az alma, szőlő, és a körte. A szőlő rendkívül 

tápláló, tele van antioxidánsokkal, 

gyulladáscsökkentő hatású, kálium-

tartalmának köszönhetően segíti a 

sejtmegújulást. Javaslom a magos 

fajtát, mert a szervezet működése 

szempontjából nélkülözhetetlen 

zsírsavakat tartalmaz, valamint a 

szívre és a vérre vitalizáló hatással 

van. Ha már ősz, itt a szüret 

ideje, s ne felejtsük 

el a szőlőből készült 

isteni mustot sem, 

hiszen remek íze 

mellett fantaszti-

kus vitaminforrás is 

lehet. A szőlő segítsé-

gével, a méreganyagokkal 

a káros savak is távoznak a 

szervezetünkből, ráadásul a 

szőlő héjának igen ma-

gas a ballasztanyag-

tartalma, ami 

megszünteti a 

bélrenyheséget 

és a székrekedést.

A körtétől gyorsan jól lehet lakni, ezért 

diétázók is bátran ehetik, de emellett 

B2-vitaminban, folsavban és káliumban 

is gazdag, valamint serkenti a vesemű-

ködést. Foszforsav tartalma sem elha-

nyagolható, ami pedig idegnyugtató 

hatású. A körtét általában gyulladásos 

betegségek rendbetételére használ-

ják, illetve az emésztési rend-

szer, és a légutak gyógyítá-

sára.

Az alma tartalmaz kal-

ciumot, foszfort, vasat, 

magnéziumot, nátriumot, 

káliumot, nyomelemeket, 

A, B komplex és C vita-

mint. Gyógyhatását a 

benne lévő ásványok-

nak köszönheti, 

amelyek az 

e m é s z t é s i 

rendszer-

re hatnak. 

Magas a pek-

tin tartalma, ami 

a sejtfal alkotó 

része. Fontos to-

vábbá a héja, a 

cellulóz része, 

amely segít kisö-

pörni a beleket. 

Általánosságban véve, az alma tisztító hatású, 

savas tartalmával hozzásegít a gyomor és a 

belek mozgásának meggyorsításához. Egész-

ségünk megőrzésében azonban nem csupán a 

sok gyümölcs és zöldség lehet segítségünkre, 

hanem például az illóolajok is sokat lendíthet-

nek az erőnlétünkön. A levendula a rómaiak 

kedvelt fürdőolaja volt, mert nyugtat és ellazít 

kiváló antidepresszáns, és gyulladáscsökkentő 

hatása van, emellett pedig baktérium- és vírus-

ölő, segíti a sejtek regenerálódását. 

A citromfű friss, üde citrusos illatot áraszt, s 

nem mellékesen a hagyományos indiai gyógy-

ászatban fertőzésekre, és a láz kezelésére is 

használják, s szintén nyugtató hatású. 

Az őszi jó hangulatról pedig a Fórum bevásár-

lóközpont gondoskodik, hiszen ezekben a hó-

napokban is rengeteg érdekes, és vidám megle-

petéssel várják a látogatókat.

Ősszel is fő az egészség

Előző kirakós 

játékunk nyertese 
Midrony-Csalló Marina

 (középen), balra a Benu 

Fórum Gyógyszertár részéről 

Józsáné Dr. Juhász Gizella, 

jobbra Lengyel Annamária 

centermanager asszisztens. 

A nyertes egy 5000 Ft-os 

vásárlási csomaggal lett 

gazdagabb.
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