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Koktélozz velünk!

Szívünk napja

Állatok testközelből

Keresd meg kuponunk
és használd fel az 50%os kedvezményt Jack
Sparrow koktéljához!
Tejszínes, kókuszos pont
mint a Karib-tenger.

Szeptember 26-a nem csak a
Fórum futás időpontja, de egyben érdekes programokkal
várunk a Fórum színpadán
mindenkit, akinek a szívbarát
környezet kialakítása fontos.

Figyeld a Fórum Facebook
oldalát, hiszen a kiállítás
alatt, többször találkozhatsz majd testközelből az
állatokkal, megismerheted
életmódjukat, szokásikat.

Kedves Olvasó!
Lassan beköszönt az ősz, az iskolákba is
újra becsengetnek. A FÓRUM szeptemberben is számos érdekes és izgalmas
programmal készül a látogatók számára.
Rögtön hónap elején indul a legújabb
kalandos kiállításunk a Kalózok világa.
Kicsik és nagyok egyaránt részesei lehetnek az élménynek, amelyet ez az interaktív tárlat nyújt számukra. A látogatók
megismerkedhetnek a kincses szigetek
és az őserdők állat-,és növényvilágával és
betekintést nyerhetnek a rettegett kalózok mindennapjaiba. Az akció szerelmeseinek is kedvezünk, ugyanis szeptember
2-5. között ismét megrendezésre kerül
Őszi online kuponnapok rendezvényünk,
amelyen számos üzletben lehet majd
kedvezményes áron vásárolni a kuponok
ellenében, amelyet letölthetnek weboldalunkról, illetve hostesseink a helyszínen
is ki tudják nyomtatni. Az egészséges
életmóddal kapcsolatos programokkal
is várjuk az érdeklődőket a Fórumban,
szeptember 26-án ugyanis megrendezésre kerül az 5. Fórum futás és a Szívünk
napja rendezvényünk is.
Bízom benne, hogy ősszel is
találkozunk!

Átányi Ajtony center-menedzser

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési
eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os,
22-es, 24-es és 43-as
autóbuszokkal,
a 3-as és a 3A jelzésű
trolibuszokkal,
valamint az 1-es és 2-es
villamossal.

Már epekedve vártuk az
őszt, az ezer színben pompázó évszakot, a sárguló faleveleket, a szelíd nap sugarait és a régió legszebb
bevásárlóközpontjának szeptemberi programjait. Kalandokból,
izgalomból és hatalmas akciókból
ugyanis most sem lesz hiány a FÓRUM Bevásárlóközpontban.
Ha visszaemlékeztek, tavaly szeptemberben az őslények birodalmával
ismerkedhettetek meg a centerben,
hiszen óriási, élethű dinoszauruszokkal vártunk benneteket. Biztosak vagyunk benne, hogy idén őszszel sem fogunk csalódást okozni,
ugyanis egy nem mindennapi, látványos kiállítással szeretnénk elbűvöl-
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kodsz, hogy véget ért a nyár? Hiányzik a tengerpart, a napsütés, a hűsítő
italok? Jó hírünk van: a FÓRUM-ban
nosztalgiázni is lesz lehetőséged! Ha
magazinunk 7. oldalára lapozol, találsz egy koktélkupont. Hogy ez mire
jó? Csak vágd ki, látogass el a center
alsó szintjén található Coffeeshop
Company-ba, és 50%-os kedvezménnyel, 590 forintért a tiéd lehet
egy ízletes Pina Colada, ami Jack
Sparrow kapitány koktélja néven található az itallapon.
Sok-sok érdekességgel, izgalommal,
akcióval és finomsággal várunk tehát mindenkit szeptemberben is a
régió legszebb bevásárlóközpontjában, a FÓRUM-ban!

5. FÓRUM FUTÁS – SZEPTEMBER 26.
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Együtt az igazi
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dekesség! Ne feledjétek tehát: szeptember 1. és 19. között hív a kalózok
világa!
Habár ebben az évben már számtalan kuponnal és akcióval kedveskedtek nektek üzleteink, ebben a hónapban sem feledkezünk meg rólatok!
Szeptember 2. és 5. között hatalmas
leárazásokkal várják a kedves vársárlókat a Budmil, a Camel Active, a
Douglas, a HappyBox, a Hervis és a
Reno üzletek. Nem csalás, nem ámítás: érdemes lesz alaposabban körülnézni ezekben a boltokban, ugyanis akár 50%-os kedvezményekre is
bukkanhattok!
Sikerült beszerezned minden áhított
ruhadarabot? Elégedetten nézegeted
magad a tükörben, de kicsit szomor-

SZERETÜNK EGYÜTT FUTNI

A Parkolóház
H-Szo 6-22 óráig
várja Önöket!

D

ni minden kedves látogatónkat! Ha
azt mondjuk, hogy faláb, szemtakaró
és papagáj, bizonyára mindenkinek
a legendás kalózok jutnak először
eszébe. Nem kell egészen a Karibtengerig utaznod, ha szeretnéd őket
közelebbről is megismerni, hiszen
szeptember 1. és 19. között a FÓRUM Bevásárlóközpontban megelevenítjük a rettegett tengerészek világát! Az áruházban nem csak partra
vetett kalózhajóval, de kincsekkel és
élethű kalózokkal is találkozhattok!
A nem mindennapi látványosságot
a Debreceni Állat-és Növénykert élő
állatai, illetve a trópusi növények
varázsolják még mesésebbé. Lesz itt
látványetetés, kígyóval fotózkodás,
állatbemutató és még számtalan ér-

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitva tartás
Hétfő- Kedd- Szerda- Csütörtök:
Péntek- Szombat:

09:00-20:00
09:00-21:00
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Hív a kalózok világa
Jóllehet a nyári szünetnek már
vége, a FÓRUM-nak köszönhetően Karib-tengeri hangulat elevenedik meg előttünk, nyarat idéző kalózvilággal, amelynek keretében
most egy tengerparti dzsungel kel életre a régió legnagyobb bevásárlóközpontjában. Anynyit ígérhetünk, hogy kicsiknek és nagyoknak
is felejthetetlen élményben lesz részük.

Felfedeztük a repülés, repülők világát, megismertük az őslények birodalmát, szeptember 1.
– szeptember 19. között viszont életre kelnek
a 18.századi kalandorok, melyben a kalózok
világát elevenítjük meg egy színes, látványos
kiállítás keretében. A korhű dekoráció része
egy partra vetett kalózhajó, bambuszházak,
kincsek, élethű kalózok és minden, ami egy
igazi kalózkolónia elengedhetetlen része. A kiállítást a Debreceni Állat- és Növénykert élő
állatai, ill. trópusi növények varázsolják még
mesésebbé.
Az állatkert vezetősége örömmel csatlakozott
a kezdeményezéshez, hiszen új állatokkal, növényekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek a
park határain kívül is. Reméljük, ezáltal családosan is egyre többen látogatnak majd ki az
állatkertbe, hiszen kitűnő vasárnapi programnak ígérkezik. – tudtuk meg a bevásárlóközpont centermenedzserétől, Átányi Ajtonytól.

Érdekes állatok
A gyerekek olyan állatokkal találkozhatnak majd,
mint a beszélő papagáj, amely a kalózok elengedhetetlen kelléke. Mint a kalózok, ő is
kóborló életmódot folytat, ahol élelmet talál,
ott van az élőhelye. Főként fűmagvakkal táplálkozik, de a legkedveltebb élelme a köles.
Mindenféle színben előfordulnak, zöld, sárga,
de még a sötétebb színárnyalat is megtalálható közöttük. A bátrabbak közelebbről is megismerkedhetnek a madarakkal. Kíváncsi vagy
milyen egy kígyót a nyakadban venni, milyen
a bőre? Hogyan kell a kezedben tartani?
Ezekre és még megannyi kérdésre
kaphatsz választ, hiszen este 6-7-ig
mindennap testközelből is megismerkedhetsz a hüllők ezen csoportjával. Azt tudtátok, hogy 2400 kígyófaj létezik és a legnagyobb több, mint
5 méter hosszú? Színük, mintájuk és
zsákmányszerző taktikájuk az életkörülményeiknek megfelelően változatos. Általában hangyákat, tojásokat, meztelen csigákat fogyasztanak
reggeli, ebédre vagy vacsorára. Viszont a nagyobb egyedek kajmánokat
és kecskéket is elfogyasztanak egyegy étkezésnél.
Természetesen készülünk még látványetetéssel és állatbemutatóval is.
Ha ezen programok egyike is felkeltette érdeklődésedet, fordulj bizalommal az információs pultnál kolléganőnkhöz, aki pontos időpontokkal
és a programok leírásával fog tudni
szolgálni a mi kis kalózvilágunkban.

Az igazi kalóztörténet

szeptember 19. között délelőtt 10:00 és 11:00
órától, délutánonként 13:00 és 14:00 órától.
Kalóz gyülekezési pont a bevásárlóközpont
alsó szintjén. Kérjük, hogy a nagy érdeklődésre
való tekintettel részvételi szándékukat előzetesen jelezzék részünkre telefonon keresztül vagy
e-mail-ben. Az időpontok lefoglalása jelentkezési sorrendben történik. Kérdéseikkel forduljanak bátran kapcsolattartónkhoz.

Jack Sparrow itala
A kalózok világában való sétát mivel koronázhatnánk meg? Természetesen a kalózok kalózának, Jack Sparrow kapitány
kedvenc vérfagyasztó koktéljának elfogyasztásával. Ami egy kicsit kókuszos,,
egy picit tejszínes, olyan mint a Karibii
tengerpart. Hogy kedvezményesen
n
juss ehhez a nedühöz, ami kalózt vará-zsol belőled, olyan erősen és bátran távo-zol mint a 18. századi tengeri banditák..
Keresd meg és vágd ki a magazin 7..
oldalán lévő kuponunkat és 50%
%
kedvezménnyel koktélozhatszz
a kalózvilágban szeptemberr
1. és 19. között a város legjobbb
bevásárlóközpontjában.
Jöjjenek el, legyenek részeseii
eme fantasztikus kiállításnak,,
mely egyben jelent szórakozástt
és tanulást is a gyermekek szá-mára.
Felejthetetlen kalózkaland a
FÓRUM-ban!

Mint minden interaktív kiállításunkon, ezen is
kisebb tárlatvezetéseket tartunk, ahol a gyerekek maguk dönthetik el, hogy a kalózok elvetemült rablók vagy fosztogatók voltak-e? Mi
inkább a bátor hősökre szavazunk, akik felfedezték a világot és nagyobbnál nagyobb kincseket zsákmányoltak, a női szívekről nem is
beszélve. Vajon minden igaz a fennmaradt mítoszokból?
Lepje meg osztályát és hozza el a FÓRUM kalózkiállítására, ahol a gyerekek érdekes történeteket hallgathatnak meg, kiderülhet az igazság
a kalózok legendás életéről és egy izgalmas mókázásban vehetnek részt.
A karibi tárlatvezetésen óvodás és kisiskolás csoportok vehetnek részt szeptember 1. és

Látványetetés: minden nap 18:00 és 19:00 óra között • Kígyóval fotózkodás: minden nap 18:00 és 19:00 óra között
• Állatbemutató: hétvégenként 15:00 órától
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A legismertebb tengeri rablók,
kalózok története
Kalózokkal a hajózás kezdete óta számolnia kell a történelemnek. I. e. 67-ben Julius Caesar anatóliai
kalózok fogságába esett, és csak váltságdíj fejében szabadult. Bosszúból a triumvirátushoz tartozó egyik
társával, Pompeius-szal végleg megtisztították a Földközi-tenger medencéjét az akkorra már mindennemű
kereskedelmet lehetetlenné tévő kalózoktól. A késő antikvitás leghíresebb fosztogatói az ír kalózok voltak,
akik még Szent Patrikot is foglyul ejtették és eladták rabszolgának. 937-ben a vikingekkel, a skótokkal, a
piktekkel és a velsziekkel szövetkezve megtámadták Angliát.
A középkor legismertebb kalózfigurái a viking illetve az arab hajósok közül kerültek ki. A skandináv kalózoknak is nevezett vikingek a 9-10. században fosztogatták végig Észak-Európát és a
Brit-szigeteket. Az 1212-es gyermekek keresztes
hadjárata során pedig arab kalózok vállalták a sereg szentföldi kalauzolását, de ehelyett inkább eladták a gyerekeket rabszolgának. A 16-17. századi London kereskedelmi életének kulcsfiguráivá a hajósok és a
velük üzleti kapcsolatba lépő kalózok váltak. Az állam kifejezetten pártolta a
kalózok tevékenységét, hiszen a zsákmányok után jelentős állami adót zsebelhetett be. A korban a matrózok kocsmai verekedése és a
tudományos vetélkedés világa sem állt oly távol egymástól: a Hableány nevű kocsma egyszerre volt törzshelye a kalózoknak, a költőknek és a színészeknek, de asztaltársaságukban találjuk Francis Bacon filozófust, a királynő kegyenceként
ismert hadvezért, Essex grófját és Sir Francis Drake-et is. Az úriember-kalózként emlegetett Drake még
lovagi címet is kapott a 16. században.
Amerika felfedezése után a spanyolok megkezdték a dél-amerikai vidékek kizsákmányolását. Az
arany- és az ezüstbányákból mérhetetlen gazdagság került felszínre. Ezt a britek sem hagyhatták
szó nélkül, ezért Drake 1577-ben elindult a sokat emlegetett Famous Voyage, azaz Híres Út nevű
küldetésére, és amikor három évvel később visszatért, több mint 500 ezer fontos – a mai számítások
szerint 100 millió eurónál is nagyobb értékű – zsákmányt hozott. Az ilyen hódítások csábították a
kalózokat, ráadásul a tenger olyan terület volt, amelyre nem vonatkoztak jogok, ez pedig kedvezett a
rablóknak. A karibi partok végül kalózbirodalommá váltak: Tortuga szigete és a jamaicai
Port Royal lett a központjuk. A kalózok leleményességét mutatták a támadásaik is. Kicsi,
de gyors hajóikkal meglepetésszerűen rontottak
rá a nagy kereskedelmi vitorlásokra, nagy csatazaj közepette szemtől szemben küzdöttek meg
a kiszemelt áldozataikkal. Még a pszichológiai trükköket sem vetették meg: a rémtetteiről híres
Feketeszakáll – azaz Edward Teach – lassanégő
kanócokat gyújtott meg az arcszőrzetében, hogy
kinézetével rettegést keltsen. Egy másik kalóz, Bartholomew Roberts zenészeket vetett be, akik
fülsüketítő lármát csaptak, hogy megzavarják az ellenséget. A legfőbb cél az volt, hogy elkerüljék
a veszélyes csörtéket, és elérjék, hogy a megtámadottak önként megadják magukat. Ezt a harci
taktikát erősítette a 18. században megjelent halálfejes zászló, a Jolly Roger.
A legnagyobb mítosz a tengeri rablók történetében, hogy elásták a kincseiket. Amit zsákmányoltak,
azonnal alkoholra és szerencsejátékra költötték. Arany és ezüst helyett legtöbbször bútorokban, nyersanyagban és élelemben volt részük, ezeket gyorsan elhasználták vagy eladták. Az igazi kincset viszont számukra a papagájok jelentették. A beszélő madarak változatosságot hoztak a mindennapokba, emellett „dugipénzként” is szolgáltak. A papagájokért ugyanis jó pénzt adtak az európai vevők.
Nők nem kellettek a fedélzetre, noha a kalóztörténelemben nekik is jutott hely. A leghíresebb kalóznők közé tartozott Anne Bonny és Mary Read, ők még ismerték is egymást, ugyanazt a kapitányt, Calico Jacket szerették. Férfinak öltözve indultak zsákmányszerzésre, különösen vadnak
és bátornak tartották őket. A legsikeresebb női kalóz azonban a kínai Csen Ji-sao volt, aki a 19.
század elején óriási hajóhadnak és vele együtt százezer férfinak parancsolt. Akkoriban kurtizán
királynőként uralkodott: teljhatalommal és kegyetlenül.
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1. KINCSŐ

4. CINTI

Mellény (Mango)
13.995Ft;
Póló (C&A)
1.990Ft;
Szoknya (Tally Weijl)
6.995Ft;
Táska (Magenta)
13.990Ft;
Cipő (Reno)
14.990Ft;
Hajpánt (Bijou Brigitte) 1.490Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490Ft.

Felső (Magenta)
12.900 Ft;
Nadrág (Promod)
10.995Ft;
Táska (Promod)
7.995Ft;
Csizma (Reno)
14.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 7.990Ft.

4.

5.

6.

5. NOÉMI
Ruha (Mayo Chix)
Táska (C&A)
Cipő (Reno)
Fejpánt (Promod)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

2. NOÉMI
Ruha (New Yorker)
Táska (Bijou Brigitte)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

5.990Ft;
6.490Ft;
8.990Ft;
4.990Ft.

12.590Ft;
3.590Ft;
14.990Ft;
2.995Ft;
4.990Ft.

6. KINCSŐ
3. CINTI

Zakó (Promod)
14.995Ft;
Póló (New Yorker)
1.990Ft;
Nadrág (Magenta)
18.900 Ft;
Táska (Art’z modellCango&Rinaldi)
71.900 Ft;
Balerina (Reno)
8.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990Ft.

Dzseki (Promod)
45.995Ft;
Felső (Sugarbird)
15.990Ft;
Szoknya (Sugarbird)
19.990Ft;
Táska (Bijou Brigitte) 12.990Ft;
Cipő (Reno)
11.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.590Ft.

Őszi alapdarabok
Elérkezett a szeptember, nyakunkon az iskolakezdés. Ilyenkor mindenki egy kis megújulásra vágyik. Mi megmutatjuk, hogyan teheted színesebbé
a szürke hétköznapokat!
A földszínek kedvelőinek rendkívül nőies ruhadarabokat állítottunk össze. A kollekcióból persze nem hiányozhat a játékosság sem, így került bele egy kis
gyermekkor is Mickey egér személyében. A fákról lehulló levelek színei ilyenkor megjelennek a gardróbunkban is, de ne feledjük: egy-egy magassarkú minden szettet feldobhat. Persze a nadrág és a lapostalpú cipők szerelmeseiről sem feledkeztünk meg. A kék szín örök sláger, legyen szó bármilyen évszakról,
így a hűvösebb idő beköszöntével se hanyagolhatod a használatát. Természetesen a mintás darabok is maradtak, és az összeállításunkban te is meggyőződhetsz arról, hogy ezek milyen jól kombinálhatók más, akár sportosabb darabokkal is. Ha ősz, akkor természetesen az olajzöld és bordó szín is dominánssá válik. Ezek a színek főleg az ősz típusú lányoknak, tehát a barna hajú, barna, esetleg zöld vagy kék szemű lányoknak állnak nagyon jól. Rendkívül nagy
divatját éli az ingruha, amelyet mi is imádunk, hiszen bármilyen alkaton jól mutathat, mivel ápol és eltakar, és egy-egy csipke betét még romantikussá is
teszi ezt a darabot. Persze nem kell kidobnod a nyári ruháidat sem, hiszen egy vastag poncsóval, sállal vagy pulcsival még ők is hordhatók a zord hideg beköszöntéig. A mustársárga idén ősszel is nyerő, úgyhogy ne dobd ki a már tavaly beszerzett darabjaidat, inkább újítsd fel egy-egy új kiegészítővel, kalappal,
sállal, vagy hordd akár egy bokacsizmával. Rendkívül trendi leszel, és még a fesztiválhangulatot is meg tudod idézni egy-egy szomorkásabb napon. Gyere
el a Fórumba, hiszen most még kedvezményesebb árakon tudod beszerezni a neked tetsző darabokat, hiszen közeleg a Kupon-napok!

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Fejes Márton készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7. ALEXA

7.

8.

9.

Ing (Sugarbird)
Kalap (New Yorker)
Nadrág (Mango)
Táska (Promod)
Cipő (Reno)
Karperec (Bijou Brigitte)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

10. ANGI
18.990Ft;
3.990Ft;
9.995Ft;
7.995Ft;
11.990Ft;
3.490Ft;
4.990Ft.

8. ÁGI
Ruha (Mango)
13.995Ft;
Sál (Mango)
3.595Ft;
Táska (Mango)
6.995Ft;
Cipő (Reno)
11.990Ft;
Gyűrű (Bijou Brigitte)
2.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.990Ft.

9. ANGI
Kabát (Mango)
Pulóver (Promod)
Szoknya (New Yorker)
Táska (Mango)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

17.995Ft;
9.995Ft;
2.990Ft;
8.995Ft;
11.990Ft;
6.490Ft.

10.

11.

12.

Felső (Amnesia)
9.990Ft;
Nadrág (Tally Weijl)
12.995Ft;
Cipő (Reno)
8.990Ft;
Nyaklánc (Promod)
5.495Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 2.490Ft.

11. ALEXA
Ruha (Art’z modell)
21.900Ft;
Táska (Amnesia)
7.995Ft;
Cipő (Reno)
23.990Ft;
Nyaklánc (Promod)
5.995Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.990Ft.

12. ÁGI
Felső (Mango)
12.995Ft;
Nadrág (Promod)
10.995Ft;
Cipő (Reno)
14.990Ft;
Kalap (Promod)
5.995Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 2.490Ft.
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Ötödik Fórum futás
Nagy Tiborral, a Fórum futás főszervezőjével beszélgettünk az immár hagyománynyá vált futóversenyről. Most is egész napos
egészségmegőrző programokkal és értékes
nyereményekkel készülünk az már bizonyos.
Érdemes lesz ellátogatni!
Miért tartja fontosnak a rendszeres testmozgást?
A mozgás az ember természetes lételeme, ezzel tudjuk edzettebbé tenni a szervezetet, mely így ellenállóbbá válik a környezeti hatásokkal szemben. Regenerálja az ember pszichéjét, így aktívabbá válik az
ember a mindennapi munkájában. Közösségben végezve jó kikapcsolódás, és ápolhatja az ember a kapcsolatait, barátságait. Versenyekre utazva jó kirándulás, és az ember a versenyek folyamán tesztelni tudja
felkészültségét és teljesítő képességének határait.
Miért éppen a futóverseny mellett döntöttek?
Egy baráti találkozás alkalmával Átányi Ajtony
centermanager felajánlotta, hogy a 3. születésnapi
programjukat színesítsük egy futóversennyel, melyen gyerekek, szülők, és nagyszülők is - ki futva, ki
kísérőként, ki pedig szurkolva - jelen lehetnek.
Az Atlétikai Közhasznú Egyesület ügyvezetőelnök
asszonya Benéné Lipcsei Irén (egykoron sokszoros
felnőtt bajnok és válogatott távfutó) szívügyének
tekinti a gyerekek motiválását bevonását az atlétika
sportágba. Ez egy ragyogó alkalom arra, hogy sportági sikerélménnyel szeressék meg az atlétikát és a futást. A Fórum nagy támogatója Debrecen sportéletének, e versennyel is szeretné az egészséges életmódot
népszerűsíteni. Az előző négy rendezvény rendkívül
sikeres volt sok-sok résztvevővel. (az előző évi fotók
a www.atletika.atw.hu web oldalon megtekinthetők)
Az idén 5-dik alkalommal rendezzük meg közös
versenyünket.
Hány éves kortól érdemes elkezdeni az aktív
sportolás?
Én a klasszikus, régi, jól bevált módszernek vagyok
a híve, melyet az élet már bebizonyított, 3 éves kortól javaslom az úszást, mely jól előkészíti a keringést
a gyerekeknél és a későbbiekben bármely sportág

alapjául szolgál. Aztán 6 éves kortól tornász jellegű sportágakat javaslok, mely előkészíti a mozgás
ügyességek- és koordinációk alapjait, 10 éves kortól
javaslom az atlétikát, mely sokoldalú képzésével a
fizikai és a belső szervrendszerek edzettségét készíti
elő a későbbi sportoláshoz. Ezekkel az alapokkal, 1416 éves kortól javasolnám a sportágválasztást. A korai specializáció nem szerencsés. Sajnos manapság
a sportágak (a gyerekek megszerzéséért, tagdíjáért)
korán szedik össze a gyerekeket, specializálják őket,
ami pszichés kiégésükhöz vezet.
Természetesen a gyerekek biológiai érettsége ezeket
az éveket 1-2 évvel átírhatja.

Hogyan lehet jelentkezni a futóversenyre?
Előzetesen elektronikus úton a gatedzo2@gmail.
com mail címen köszönettel vesszük iskolák, szakosztályok, baráti társaságok jelentkezését. A helyszínen legkésőbb 1 órával a versenyszám kezdése előtt
zárjuk le a regisztrációt. Nevezési díj: diákoknak 200
Ft/fő, felnőtteknek: 500 Ft/fő a nevezési díjat a rendezők jótékonysági célra ajánlják fel. A verseny részletes programja a Fórum WEB oldalán megtekinthető.
A versenyről szívesen adunk tájékoztatást a 06 30 92
50 336-os telefonon.
„Fussunk együtt az idén is”!!!
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Interjú a Fórum
nyereményjáték nyertesével

A Homokszobor
k b kiállí
kiállítás
á alkalmával
lk l á l
nyereményjáték is indult, melynek keretében
a főnyeremény egy 300.000 Ft-os tengerparti
álomnyaralás volt a Neckermann jóvoltából.
A nyertesnek augusztus 10-13. között kell lefoglalnia az utat, amit szeptember 30-ig tud felhasználni.
Ebből az alkalomból beszélgettünk Bojté Eszterrel,
ennek a csodálatos utazásnak a győztesével.
- A nyereményjáték időtartama alatt mikor és
milyen összegben vásároltál, amellyel megnyerted ezt a fantasztikus tengerparti álomnyaralást
a Neckermann jóvoltából?
- Többször is vásároltam a nyereményjáték ideje alatt,
új szemüveget és menyasszonyi cipőt, illetve anyukámmal közösen bizsut vettem. Sajnos igencsak speciális szemüveget kell hordanom, ami sokba kerül, a
cipőt viszont sikerült akciósan megvásárolnom 9 000
Ft-ért. A bizsuval épp elértük az 5000 Ft-os határt.
- Tudomásom szerint szombaton (augusztus
15-én) lesz az esküvőd. Esetleg a nászutatokra
váltjátok be a nyereményt, vagy majd később
használjátok fel?
- Igen, nagyon szeretnénk a nászútra felhasználni a
nyereményt, bár ez kicsit nehéz lesz, mert nagyon

közeli
időpontban
az iindulás
kö li idő
tb lenne
l
d lá a szabadnapjab d j
ink miatt, így még kérdéses, hogy sikerül-e ezt így
megoldanunk.
- Kinéztél-e már nyaralási célpontot, tudod-e
már, hogy melyik tengerparton szeretnéd tölteni
a szabadságodat?
- Elsősorban Horvátországba szeretnénk elutazni, Dubrovnik környékére, a listánk második
helyén pedig Olaszország szerepel, Sorrento városával.
-Hogyan fogadtad a hírt, hogy Te nyertél?
- Nehezen hittem el, egyáltalán nem számítottam
rá, de természetesen nagyon örültem neki, aztán
felhívtam a családot és a barátokat, hogy elújságoljam nekik a nagyszerű hírt.
-Milyen gyakran veszel részt nyereményjátékokon, nyertél e már valaha?
- Még nem nyertem soha, az információs pult
mellett is mindig csak elsétálok, miközben a kirakatokat nézegetem. Erről a játékról is úgy értesültem, hogy az egyik napon nyitás előtt érkeztem
pár perccel a Fórumba, az optika miatt, így a 9 órai
köszöntéskor hallottam csak a lehetőségről, amivel
aztán szerencsére éltem is.
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Három generáció, egy cél

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Ezzel a jelmondattal
vágott bele Nagy Sándor Gergely a Debreceni Állatkert vezetésébe, aki nagyapja
és édesapja után vehette át az intézmény
irányítását.

Tradíció és innováció
- Rengeteg időt töltöttem itt gyerekként. A
legkorábbi emlékeim is ide köthetőek, emlékszem, milyen érzés volt újszülött állatokat
látni, megsimogatni. Az, hogy ezzel szeretnék
foglalkozni, csak az egyetemi éveim alatt fogalmazódott meg bennem. Külföldön, Svédországban tanultam – jogi tanulmányaim
mellett a természetvédelmi mérnök-képzésben vettem részt -, amikor teljesen megváltozott a szemléletem. Az ott szerzett tapasztalatokat és a családomtól öröklött tudást
igyekszem kamatoztatni majd az intézmény
életében - árulta el a mindössze huszonkilenc
éves vezető.

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!
- Ez az én mottóm, amely a munkámat igazán
jellemzi. Szerencsés vagyok, hogy beleszülettem
ebbe a környezetbe, hiszen nagyapám és édesapám is ennek az intézménynek voltak a vezetői.
Az ország második legidősebb és legpatinásabb
állatkertjéről beszélhetünk, amely 1952 májusában nyitotta meg kapuit. Nagyon jó adottságaink
vannak, a város közelsége, valamint a növénypark és a vidámpark-jelleg is tovább erősíti a hely
varázsát. A közeljövőben több olyan fejlesztésre is lehetőségünk lesz, amelyek az intézményt
Debrecen városát megillető rangra emelik.

Rácsok helyett valódi élettér
- Mitől lesz igazán jó egy állatkert?
-A cél az, hogy olyan kifutókat és élettereket alakítsunk ki, amelyek az itt élő állatok jólétét szolgálják. Emellett pedig oktató, nevelő és szemléletformáló munkát is végzünk, hiszen az egyik
leglátogatottabb közintézményről van szó.

A Szív Világnapja ismét a Fórumban
2015. szeptember 26.

„Szívünk
az életünk!”

akár

20-40%

kedvezmény!

A Szív Világszövetsége kezdeményezésére 2000
óta a világon mindenütt szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg a Szív Világnapját.
A Világszövetség magyar tagjai - a Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány - az első évtől kezdve csatlakozott a
felhíváshoz.
Városunkban a DEKK Kardiológiai Intézetének
szakmai irányításával, a Kenézy Gyula Kórház
és Rendelőintézet Kardiológiai osztályának
együttműködésével, valamint számos cég és
civil szervezet támogatásával kerül sor ismét a
rendezvényre szeptember 26-án, szombaton 10
órai kezdettel a Fórumban.
A rendezvény célja: ismételten felhívni a ﬁgyelmet a szív és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben
is megvalósítható megelőzési módszerekre, a
szívbarát környezet kialakításának fontosságára
az otthonokban, munkahelyeken egyaránt.
A szervezők az elmúlt évben is több ezer érdeklődővel ismertették meg a megelőzés, az egészséges életmód, a sport fontosságát, ingyenes
szűrővizsgálatokat végeztek, miközben színvonalas szórakoztató programokon vehettek részt
a látogatók.
A tizenötödik Szív Világnapjának jelmondata:

„Szívünk az életünk!”

Az egészséges szív elengedhetetlen a teljes
élethez függetlenül nemtől vagy életkortól. A
szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorainak kontrollálása - helyes táplálkozással,
ﬁzikai aktivitással, és a dohányzás mellőzésével - megakadályozhatja a szívinfarktus és a
stroke kialakulását és segíthet megőrizni a szív
ﬁatalságát.
A mozgáshiány jelentősen hozzájárul a szív
öregedéséhez, csakúgy, mint az elhízáshoz,
cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz.
Az egészséges étrend kialakítása viszont hozzájárul ahhoz, hogy egész életen át ﬁatal és
egészséges maradjon szívünk.
A szív- és érrendszeri betegségek (elsősorban
a koszorúér-betegség és a szélütés) a világ
első számú „gyilkosa”, több mint 17 millió (!)
ember halálát okozva egy év alatt a Földön. Magyarországon minden második felnőtt – köztük
jelentős számban a ﬁatalabb lakosság – szívérrendszeri betegségben hal meg.
„A szív- és érrendszeri betegségek jelentős
része megelőzhető, elsősorban egészségesebb
életmóddal!” – hívja fel ﬁgyelmünket ismét dr.
Édes István professzor úr, a DEKK Kardiológiai
Intézetének igazgatója.
A Szívünk Napján a szervezők ismét ingyenes
szűrővizsgálatokkal, diétás és szakorvosi tanácsadással, szórakoztató-és gyermek programokkal, sport- és táncbemutatókkal várják
a látogatókat szeptember 26-án szombaton 10
órától a FÓRUMBAN.

Szeretettel várunk mindenkit, akinek fontos a szíve egészsége!
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Campus Fesztivál Virágkarneváli
kalózkodás

Minden évben van néhány nap,
ami más, mint a többi, amikor a szokásos
kontroll nem működik. Ilyenkor az egész város nyüzsög, és csak a Campusról áradozik.

Nem nagyon kell magyaráznom, miről szól a
fesztivál Debrecenben: az életérzésé, a bará-

toké, a reggelig tartó buliké, és a szórakozásé a
hangsúly. Természetesen mi sem akartunk erről
lemaradni, így a város legnagyobb bevásárlóközpontjaként mi is kitelepültünk.
A Fórum immár harmadszor tartott színvonalas divatbemutatókat a fesztiválózók nagy örömére. A legújabb darabokat bemutatva adtunk
ötleteket, hogy miben is érdemes megjelenned a
fesztiválon, hogy biztosan mindenki felfigyeljen
rád. Persze napközben sem hagytuk unatkozni a
fesztiválózókat, hiszen ha ellátogattak a Fórum
Bevásárlóközpontba vásárolni vagy nézelődni,
megnézhették a mesés Homokszobor-kiállítást is. A rendezvényen augusztus elejétől olyan
szobrok ejtették ámulatba a vásárlókat, mint az
Ironman, a hatalmas Thor vagy éppen a most
kedvenc Minyonok vagy a Kungfu Panda.
Minden rendezvény előtt igyekszünk nektek a
maximumot nyújtani, de ilyen nagy eseményeknél, ha lehet, még aprólékosabban válogatjuk
össze a megfelelő ruhadarabokat, állítunk össze

minden egyes elemet, hiszen a siker a részletekben rejlik. Egy jól eltalált felsőrész, egy sokat
sejtető ruha, egy virágos kiegészítő kiemeli az
előnyös testrészeket. A fesztiválon a Mango, a
Magenta, az Envy, a Sugarbird, az Amnesia és az
Art’z Modell kollekciója debütált.
Úgy próbáltuk összeállítani a kreációkat, hogy
mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt tudtuk meg Szűcs-Tarcsa Anitától, a forGroup
stylistjától. A visszafogottabb stílust kedvelők
bátran válogathattak a Mango által kínált klaszszikus darabok közül, míg annak, aki a romantikusabb darabokat részesíti előnyben, bátran
ajánlottuk a Magenta kollekcióját. A Sugarbird
extravagáns darabjai ismét nagy sikert arattak,
a csavaros megoldások minden tekintetet vonzottak. Az Amnesia igazi színkavalkádot sorakoztatott fel, amely méltán tükrözte a fesztiválhangulatot, az Envy és az Art’z Modell igazi nővé
varázsolta a lányokat.
A tökéletes ruhához tökéletes smink és haj dukál. Mi idén egy kicsit másképp terveztük meg a
fesztivál make-up-ot: a lányok homlokára az idei
nyár nagy slágere, az aranytetoválás került.
A divatbemutató mellett a Fórum hőlégballonja
is várta az érdeklődőket. A széljárás miatt igaz
csak pár órára, de néhány szerencsés 10-15 méter magasból szemlélhette a fesztivált és a több
ezres tömeget.
Mi már most készülünk a következő év legnagyobb partijára, reméljük jövőre is találkozunk!
Campus Fesztivál, 2016!

Nem földi járművel, hanem egy vízi
kalózhajóval indult útjára idén a Fórum bevásárlóközpont kocsija a 46. Virágkarneválon. Ez egy óriási nagy kalózhajó, polippal és
kalózlánnyal, egyenesen a Karib-tengerről
— nálunk ő vitte el a legjobb kocsi díját!
Idén - immár hagyományként - minden augusztus 20-án a központ szeptemberi interaktív
családi rendezvényéhez igazítva alakítjuk ki a
virágkocsinkat. 2015-ben a Kalózvilág-kiállításunk elevenedett meg a járművön. A kocsi
tervét Nádasdi Róbert helyi szobrász készítette,
amit több mint száz kg élő és száraz virággal
dekoráltak három héten keresztül. A kreáció
harminc ember precíz és kitartó munkájának
eredménye.
Természetesen most is, mint az előző években, a
Fórum Arca, azaz idén, 2015-ben Faragó Ágnes
integetett a több ezres tömegnek, kalóz hölgytársát, Penelope Cruz-t is meghazudtolva. Sajnos Jack Sparrow kapitány a tengeri expedíciója
miatt nem lehetett jelen az eseményen, viszont

akik ügyesek voltak, a kocsit kísérő Piruett Tánc
Csoport tagjaitól „ Koktél érmét” kaphattak
ajándékba. Az érmét természetesen egy kis kalózos bűvöletre, Sparrow kapitány kedvenc koktéljára használhatják majd fel a közönség tagjai
szeptember 1-je és 19-e között.
Annyi bizonyos, hogy a kalózok életében minden apró momentum fontos, így te is jegyezd
fel a következőt: várunk mindenkit a Kalózvilág-kiállításunkon, szeptember elején a Fórum
Bevásárlóközpontban!
Vigyázat, óriási attrakció készül Debrecen tengerén!

Újdonságok a Coffeeshop Company
Kávézóban!

Ha ez idáig még nem sikerült felfedezned a
szökőkút melletti, kellemes kávézót, most megteheted! Számtalan újdonsággal találkozhatsz a
center egyik legimpozánsabb presszójában!
Hét ágra süt a nap? Egy kis hűsítőre vágysz? Térj
be a Coffeeshop-ba és kóstold meg az ízletes
Mojito, Pina Colada, Tequila Sunrise, Sex on
The Beach koktélokat, vagy az ízletesen üdítő
limonádékat. A Coffeeshopban nagyon sokféle
jegeskávé-italból válogathatsz, mint például: Iced Café Latte, Cappuccino, Moccacino,
Macchiato vagy a nagy klasszikus: Jegeskávé
vanília fagylalttal.

50%-os
Koktél
Kupon

Szakad az eső és hideg szél fúj odakint? A
Coffeeshop-os teák, kávékülönlegességek, mint
pl. a Barista Special, Caramel Macchiato felmelegítenek ebben a zord időben.
Ha megéheztél, akkor sem kell éttermek után
keresgélned, hiszen a Coffeshop kibővült meleg
szendvics választékában az igazi ínyencek is
megtalálják a kedvencüket. Sonkás, sajtos Bagel,
érlelt sonkás Square bread, és a különböző ízű
Focaccia-k mellet sok más szendvicsből választhatsz.
Ha a hatalmas „shoppingolás” után megjutalmaznád magadat egy finom sütivel, akkor
erre is van megoldása a kávézónak. Válaszd a
meggyes-mákos Paleo sütit vagy engedd, hogy
egy Epres sajttorta szelet elcsábítson.
A legkisebbek részére nagyon sok ízben kínálnak shake-et, mint pl. a gyerekek kedvenc
párosát az Oreo shaket Sneakers szelettel.
Biztosak vagyunk benne, hogy a Coffeeshop
Company Kávézóban megtalálod a hozzád illő
finomságot! Keresd őket a Facebookon is:
www.facebook.com/Coffeeshopforum

Kóstold meg „Jack Sparrow”
kedvenc koktélját a Coffeeshop jóvoltából,
most a kedvenc Pina Colada
- 600 Ft-os kupon1190 Ft helyett
a legalsó szinten a szökőkút melletti kávézóban.

590 Ft

A kupon 2015. szeptember 1-28. között használható fel. Az akció az első 500 koktélra vonatkozik.
Egy ember egy kupont használhat fel, más akcióval nem összevonható. Egy kupon egy koktélra váltható be.

Látogass el a Fórum bevásárlóközpont Coffeeshop kávézójába!

(a kép tájékoztató jellegű)

Ugye neked is van kedvenc kávézód a városban? Ahová bármikor beülhetsz trécselni a
barátnőiddel. Ahol szívesen töltitek időtöket
a pároddal. Ahol akár munkamegbeszéléseket
is lebonyolíthatsz. Azt mondod, hogy nem
tudsz ilyen helyet kiemelni? Akkor minden
bizonnyal nem jártál még a FÓRUM Bevásárlóközpont alsó szintjén található Coffeeshop
Company-ban!
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Megérkezett Debrecenbe a biofodrászat!
Az eddig budapesti márkaként ismert BioHair Hajvágószalon Hálózat 2015-ben nagy erőkkel
folytatja a terjeszkedést Magyarország teljes területén. Így Pécs, Kecskemét, Győr, Szeged
és Szolnok után a debreceni lakosok is igénybe vehetik a hálózat nyújtotta szolgáltatásokat.

FÓRUM - FÖLDSZINT
ca
czi ut
Rákó
Csapó utca

A szalonlánc mottója: „Ami természetes, az legyen mindenki számára elérhető!”
Az árak a hazai pénztárcákhoz mértek, az alapanyagok, természetesek, és mind a kiszolgálás, mind a szalonban használt termékek igazán magas színvonalat képviselnek.
Azonban az első kérdés, ami mindenkiben felmerül, hogy mitől bio a bio szalon?
A BioHair Hajvágószalonokban saját márkás termékekkel, kizárólag természetes alapanyagokkal dolgoznak, a készítmények nem tartalmaznak semmilyen
mesterséges anyagot, színezéket, parabéneket.

A vendégeket bejelentkezés nélkül, hosszú nyitva tartással,
és gyors kiszolgálással fogadják a piac felőli bejáratnál.

Miben különböznek ezek a szalonok a többi fodrászattól?

ÜL!
K
L
É
N
EZÉS
SZ 8-21

A BioHair nem csupán egy vállalkozás, hanem egy ﬁlozóﬁa, így olyan vendégek látogatják, akiknek fontosak a márka
által képviselt értékek. Például a kismamák, akiknek fontos szempont lehet a garantáltan vegyszermentes termékek,
valamint megeshet, hogy már nehezen tudnak maguknak hajat mosni, a férﬁak, akiknek fontos szempont lehet
a természetesség mellett, hogy bejelentkezés nélkül térhetnek be a szalonokba.

CSNTK
BEJAETLAERTÁS: H-SZ 8-20
NYITV

www.biohajvagoszalon.hu

Modell
Casting

Casting:
2015.
szeptember 17.
17 óra
(legalsó szint)

Modellkedj egy
proﬁ csapatban,
gyere és
próbáld ki magad
a Fórum színpadán!

Keressük azokat a
170 cm-nél magasabb,
vékony testalkatú,
16 év feletti lányokat
vagy fiúkat
akik szívesen megismernék
a kifutók világát!

FÓRUM-KIRAKÓ
Vágja ki és rakja össze a képet, majd
küldje el vagy vigye be személyesen az
üzletközpont címére, és nyerjen egy

5000 Ft értékű ajándékutalvány!
Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont: 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: 2015. szeptember 20.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Mit hozz magaddal?
Magassarkút, illetve kérjük
vagy smink nélkül
vagy natur sminkkel érkezz.

Információ:
modell@alfoldtv.hu

Előző kirakós
játékunk nyertese
Molnárné Kurucz Mónika,
bal oldalán Tóth Andrea center
menedzser asszisztens, a jobb
oldalán pedig a My77 üzlet
képviseletében Henyusz Eszter.
A nyertes egy 5000 Ft-os
ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.
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