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Halloween

Tégy ma a holnapodértt

Selfiezz velünk

Töklámpások, madárijesztők, óriási
kastélyok és rengeteg érdekesség vár
a Halloween kiállításunkon.

Immár ötödik alkalommal rendezzük meg október 2-án
a „Tégy ma a holnapodért”
egészségnapot a mellrák
elleni küzdelem jegyében.

Kipróbálnád magad a kifutón,
esetleg a tengerpartig repülnél?
A selfie boxunknak köszönhetően
kipróbálhatod magad különböző
helyszíneken. Majd menőzhetsz a
fotóddal a közösségi oldalakon.

Kedves Olvasó!
Az őszi programok sokasága folytatódik a Fórumban. Az október
a divat jegyében fog telni, idén
is az üzletekkel karöltve megrendezésre kerül az Őszi divathét
rendezvényünk, élő divatbemutató keretén belül négy napon keresztül láthatják az érdeklődők a
legtrendibb darabokat. Az egészségmegőrzésre is nagy hangsúlyt
fektetünk októberben, ugyanis az
emlőrák elleni „Tégy ma a holnapodért!” kampány is helyet kap
a Fórum Bevásárlóközpont színpadán. A hónap közepétől egészen november 1-ig lesz látható
Halloween kiállításunk, amely
idén is sok meglepetést és újdonságot tartogat majd a látogatóknak. Szeretettel várunk kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Töltsük együtt az őszi
napokat a Fórumban!

Átányi Ajtony center-menedzser
Divatnapok, ahol a legújabb kollekciók vonulnak fel. Kedvezményeket tartalmazó hétvége,
ahol több tízezreket spórolhatsz
meg. Egy országos összefogás, ami
a mellrák elleni harcra hívja fel a
figyelmet és még sorolhatnánk,
mennyi minden vár rátok az ősz
második havában, októberben.
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 szeptember 30-án kezdetét veszi
a Fórum divathete, ahol több mint tíz
márka őszi kollekciója vonul fel. A
színpadon lesz a Virginia, a Promod,
a Mango, a Biba, a Sugarbird, csak,
hogy néhány nevet említsünk. Négy

napon keresztül két turnusban 17:00
és 18:00 órától két felvonásban ismerhetjük meg a legújabb trendeket,
választhatjuk ki kedvencünket, tervezgethetünk a következő hétvégére.
Miért várjuk annyira az októbert?
Hát a Glamour napok miatt! Országosan több száz márka és üzlet csatlakozott a kezdeményezéshez, ami
által 20-30, de akár 50%-os kedvezményeket is kaphatunk a kiszemelt
termékekből. Sminkcuccokat szeretnél? Irány a Dm üzlet, hiszen az 50%
az barátok között is fél ár! Új ruhákat szeretnél? A Magenta, a Mango
és még sokan mások is -20-al indí-

ÚJRANYITOTT

a Virginia

tanak. Ha pedig új őszi cipőre van
szükséged, irány a Reno, ami óriási
kínálattal áll rendelkezésedre.
Egészségnap, a jó ügy érdekében.
Gondolom te is tudod, melyik eseményről van szó. A debreceni Holnapom Egyesület „Tégy ma a holnapodért!” elnevezésű rendezvényen,
a mellrák elleni küzdelem jegyében
rendezi meg délutáni programjait a
Fórum bevásárlóközpont színpadán,
immár ötödik alkalommal. Olyan
nagy nevek csatlakoztak a kezdeményezéshez, mint a Rippel testvérek,
Katus Attila és ismert sorozatszínészek. Csatlakozz te is október 2-án

Glamour
napok

A Parkolóház
H-Szo 6-22 óráig
várja Önöket!
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14:00-tól! Mi itt leszünk! A selfie
korában, tegye fel a kezét, aki még
sosem próbálkozott az önfotózás
technikájával? Kevesen vagyunk így,
tehát elő a telefont és nyomjunk egy
arcképfotót a mobil készülékünkkel!
Ha pedig nincs kedved és jobban
belemerülnél a selfie time-ba, akkor
irány a Fórum legalsó szintje, ahol
különböző hátterek előtt készítheted
el fotód, majd oszthatod meg családtagjaiddal vagy éppen az egyik közösségi oldalon.
Jó shoppingolást, jó egészséget és
sok-sok mosolyt kívánunk októberre! Te és Mi, októberi csillogás.

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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Jön! Jön! Jön!
Őszi Divathét a Fórumban
1., 2., 3., 17:00, illetve 18:00 óra. A helyszín pedig: a
Fórum Debrecen -1. szintje. Mi ott leszünk, légy ott
te is, nehogy lemaradj!

Már javában tart a suli, mindenki
hazatért a nyaralásból, felvettük újra a hétköznapok ritmusát. De mit is igényel 2015
őszén a gardróbunk? Melyek azok a darabok,
amelyek nagy visszatérők vagy éppen a legújabb trendet képviselik? Gyere el a szeptember 30-tól október 3-ig tartandó Divathetünkre, és értesülj első kézből a legfrissebb
kollekciókról!
Ahogy változik az időjárás, újra és újra frissítenünk
kell a szekrényünk darabjait. Persze mindig van
hasznosítható az elmúlt évekből, sőt, vannak örök
darabok, amelyek már évtizedek óta fent vannak a
palettán, úgy mint a bőrnadrág vagy a farmerek,
farmerkabátok, esetleg egy bőrcsizma.
Természetesen ki-ki ízlésének megfelelően válogathat az éppen aktuális évszak kollekcióiból. Idén
ismét egy teljes Divathéttel kedveskedünk nektek,
hogy felkészülve várhassátok a telet! Itt mindenki
megtalálja a saját stílusához legközelebb álló darabokat, hiszen a sportostól az elegáns viseletig, a

tinitől az érettebb korosztályig mindenki kedvére
szemezgethet a divatbemutatókon látott darabokból. A 2015/2016-ös őszi/téli Divathét aktuális
témája a Selfie lesz. Te is hódolsz az új őrületnek?
Sokat állsz a tükör előtt és fotózod magad? Vagy
éppen tükörként használod a telefonodat? Akkor
ez a Divathét neked szól! Sok-sok érdekességgel és
látványos elemmel készülünk, hogy idén is elkápráztassuk a közönséget. 17:00 illetve 18:00 órától
várjuk a divatra éhezőket a Fórum -1. szintjén,
szebbnél szebb lányokkal, izmos fiúkkal és kedves
gyerekekkel, na meg persze csodaszép ruhákkal.
Aki pedig szeretne spórolni is egy kicsit, ne feledje, hogy közeleg a Glamour napok, ahol 20, 30, de

akár 40%-kal olcsóbban is beszerezheted álmaid
szettjét. Október 8-tól 10-ig akár meg is vásárolhatod a Divathéten kinézett kedvenceket. Ruhákban,
izgalmas darabokban most sem lesz hiány! Jönnek
az ősz legtrendibb színei, a mustársárga, a szürke, a
királykék, a keki, és neked csak annyi dolgod lesz,
hogy felkeresd az adott üzletet és megvedd a neked
tetsző ruhát! Természetesen a kicsikre is gondolunk, úgyhogy a szülőket is sok szeretettel várjuk,
hiszen a tanév kezdetével nemcsak új tankönyvekre, de új őszi ruhákra, kabátokra is szükség lesz!
Mi megmutatjuk, hogy miben járasd csemetédet,
hogy ő legyen a legtrendibb a suliban! Tehát, időpontot feljegyezni: 2015. szeptember 30., október

Selfie történelem

Ha azt mondanánk: öncsi vagy
önfotó, valószínűleg azt sem tudnák, miről
beszélünk. Úgyhogy maradjunk az önmagunkról készített fotók egyezményes megnevezésénél, a selfie-nél.

tes fotó elkészítésével majd kiválasztásával. A világ
első selfie-jéhez ugyanis Corneliusnak legalább 15
percig kellett teljes mozdulatlanságban állnia...

A szó maga 2013-ban olyan gyakran hagyta el a
szánkat, hogy az Oxfordi Egyetem az év kifejezésének választotta. A bizottság kutatásai szerint a
kifejezést először 2002-ben használták egy ausztrál
fórumon, egy kissé homályos fotó alatt az alábbi
szöveggel: “Elnézést a rossz minőségért, de ez csak
egy selfie.”

Az elmúlt 176 év alatt sokat változott a selfiekultúra. 1920-ban ezek a decens angol urak pél-

A tökéletes selfie titkai profiktól

A világ első önfotója
Most viszont maradjunk az önfotónál, mert a képen
látható Robert Cornelius 1839-ben még valószínűleg ezt a kifejezést használta, amikor csak úgy beállt
gyakorlatokat oszt meg ezen testrész formálására.
De bármikor készíthetünk egy suglie-t, azaz szándékosan csúnya fotót is magunkról egy-egy átmulatott éjszaka után. Lásd: Miley Cyrus remek példája.
dául már kicsit komolyabban megkomponálták a
képüket. Itt még nagy közösségépítő ereje is volt
a selfizésnek, mert egy komplett baráti társaságra
volt szükség a súlyos és méretes fényképezőgép
megtartásához.

Típusai

egy fotó erejéig a philadelphiai családi lámpaüzletben. Bár arról még folynak a találgatások, hogy ez
a “beállás” meddig is tarthatott. Robert egyébként
méltó vetélytársa lenne a mai selfie-királynő Kim
Kardashian-nek, aki naponta órákat tölt el a tökéle-

Belfie, suglie vagy bifie. Hogy még nem ismerősek
ezek a szavak? Akkor gyorsan pótoljuk ezt a hiányosságot, ugyanis várhatóan hamarosan elárasztják majd az internetet. Jen Selter például a belfienek köszönhetően vált világhírűvé. A szó a “butt”
mint fenék és a “selfie” összeolvadásából keletkezett. A fiatal lány pedig tulajdonképpen valóban ezzel foglalkozik: éjjel-nappal a hátsó felét fotózza, és

Selfie best of
Az önfotózás őrületéhez manapság a római katolikus egyház feje, Ferenc pápa is csatlakozott. Nehéz
is lenne eldönteni, hogy ki nyerné a selfie-versenyt:
ő, vagy Mike Hopkins asztronauta, aki tavaly karácsonykor posztolt egy selfie-t az űrből a NASA
Instagram oldalán. Persze azért lenne némi esélye
a közel 2 millió lájkot kapott világhírű Oscar-gálafotónak is, amin a rendezvény házigazdája, Ellen
DeGeneres olyan sztárokat csődített össze egy
selfie erejéig, mint Julia Roberts, Brad Pitt vagy
Jennifer Lawrence. De, hogy még nehezebb legyen
a döntés, ringbe száll Tom Hanks is, aki egy trabant
láttán döbbent meg annyira, hogy hirtelen készített
is vele egy selfie-t.

Ebben a szoros versenyben lehet résztvevő most
az, aki ellátogat a Fórum Bevásárlóközpontba
szeptember 30-tól november 1-ig. A WIFI Lounge
mellett felállított “selfie-box”-ban ugyanis bárki kipróbálhatja, hogy milyen lenne a kifutók világában
élni, Hawaii-on sütkérezni, vagy épp magával a Télapóval szörfölni. Az elkészült képpel pedig természetesen fel lehet adni a leckét a fent felsorolt ismert
selfie-k készítőinek Facebook-on, Instagram-on
vagy akár Twitter-en is!
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1. ALEXA

2.

1.

3.

Felső (Mango)
Szoknya (Mango)
Mellény (My77)
Táska (Salamander)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Hajráf (Bijou Brigitte)

4. PANNI
5.995Ft;
17.995Ft;
19.990Ft;
54.990Ft;

4.

5.

6.

49.900Ft;
3.490Ft;
1.990Ft;

13.995Ft;
8.990Ft;
14.990Ft;
36.990Ft;
16.900Ft;

5. ÁGI
Ruha (Mango)
Táska (Bijou Brigitte)
Cipő (Tamaris)

2. ÁGI
Pulóver (New Yorker)
Nadrág (New Yorker)
Mellény (Mango)
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Cipő (Mango) 19.995Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Karkötők (Bijou Brigitte)

Ruha (Mango)
Mellény (Mayo Chix)
Táska (Magenta)
Cipő (Tamaris)
Fülbevaló (Art’z ModellCango&Rinaldi)

4.690Ft;
7.990Ft;
9.995Ft;

11.995Ft;
6.490Ft;
21.990Ft;

6. KINCSŐ
Ruha (My77)
14.990Ft;
Kabát (Mango)
17.995Ft;
Táska (Bijou Brigitte)
5000Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
49.900Ft;
Hajpánt (Bijou Brigitte) 3.490Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.490Ft;

79.900Ft;
7.990Ft;
2590Ft,
3490Ft;

3. NATASA
Ruha (Mayo Chix)
12.590Ft;
Bőrkabát (New Yorker) 14.990Ft;
Táska (Salamander)
79.990Ft;
Cipő (Mango)
6.995Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 7.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 4.990Ft;

Végre ősz!
Szép csendben megérkezett az ősz, így könnyen hozzászokhattunk a hűvösebb reggelekhez és a nappali nyári meleghez.
Van egy jó hírem! Nemcsak a természet, de a ruhatárunk is őszi köntösbe öltözik végre! Induljon hát a feltérképezés, mire is van szükséged idén ősszel!
Szerezd be az alapdarabokat és kombináld a gardróboddal!
Ahogy minden hidegebb évszakban, most is a sötétebb árnyalatok a dominánsak! A klasszikus fekete- fehér összeállítást választottam egy példaként! Ezek
a darabok mindannyiunk ruhatárában megtalálhatók, viszont néha eszünkbe sem jut, hogyan lehetne úgy kombinálni, hogy még többet variáljuk őket.
Fekete cső szoknya, elegáns ing, csíkos darab, ugye hogy nálad is fellelhető?
Katonás vadulás? Egészen a Top Gun filmig repítelek benneteket, hiszen a bomber dzseki ideje visszatért! Hogy vadítsam a szettet, bőr részletekkel fűszereztem! Bátran ki lehet jelenteni: a rock stílus meghódítja a mi szívünket is! Hippiruhák, tessék? Földig érnek, nyitottak vagy zártak? Kulisszatitokként
elárulhatom, a virág mintás fazonok a legjobbak! Ha szeretnéd, hogy tökéletes legyen a szetted, kiengedett hajjal viseld, mert így éred el a legjobb hatást!
A méregzöldről a gonosz boszi jut eszembe a Hófehérkéből, de ahogy megyünk bele az őszbe, úgy tetszik egyre jobban az árnyalat! Barnával és sárgával
kombinálva pedig az ősz legjobb párosítása! Jegyezzük meg, hogy az idei ősz alapszínei a mustársárga, a méregzöld és a mély tengeri kék!
Ne feledjétek: október 8-10. között a Glamour napokon a legtöbb üzletünk 20% és nagyobb kedvezménnyel vár, szemeld ki kedvenc darabod és már csütörtökön csapj le rá, ha nem akarsz lemaradni róla!
xoxo, Anita

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

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

7. PANNI

7.

8.

9.

Ruha (New Yorker)
Farmerkabát (Mango)
Sál (Promod)
Táska (Promod)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Gyűrű (Art’z ModellCango&Rinaldi)

10. ÁGI
4.690Ft;
9.995Ft;
7.995Ft;
10.995Ft;
49.990Ft;
4.990Ft;
9.900Ft;

8. KINCSŐ
Felső (Magenta)
23.900Ft;
Mellény (Laag&Hill)
39.990Ft;
Nadrág (Promod)
9.995Ft;
Táska (Salamander)
27.990Ft;
Cipő (Salamander)
29.990Ft;
Ékszerszett (Art’z ModellCango&Rinaldi)-Nyaklánc 22.900Ft,
Karkötő
14.900Ft;

9. NATASA
Felső (Laag&Hill)
12.990Ft;
Farmernadrág (Mango) 9.995Ft;
Poncsó (New Yorker)
9.490Ft;
Öv (Promod)
4.495Ft;
Táska (Mayo Chix) 5.990Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
49.900FT;
Fülvédő (Promod)
2.995Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 4.990Ft;

11.
10.

12.

Tunika (Magenta)
5.990Ft;
Nadrág (Amnesia)
6.990Ft;
Táska (Mayo Chix)
9.165Ft;
Cipő (Salamander)
34.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.990Ft;

11. MÁRK
Kabát (New Yorker)
Póló (Saxoo London)
Nadrág (Laag&Hill)
Táska (Saxoo London)
Sapka (New Yorker)

5.990Ft;
4.790Ft;
31.990Ft;
12.990Ft;
3.990Ft;

12. ALEXA
Ruha (Promod)
Kabát (New Yorker)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

11.995Ft;
9.490Ft;
9.990Ft;
64.990Ft;
4.990Ft;
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Glamour hétvége a Fórumban
Hullanak a falevelek, gyönyörű színes a táj, és szerencsénkre még élvezhetjük az
utolsó meleg napsugarakat. Mi más is következhetne a Fórum életében, mint egy újabb
kuponos árhullás.
Látogassatok el október 8.a és 10.e között a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpontba, ahol egy helyen
megtaláljátok a nagy divatmárkák üzleteit. Főként
ruhákat és smink-, szépségápolási termékeket, de
könyvet, ételt, háztartási kisgépeket és színházjegyet is tudtok kedvezményesen venni. Azonban
nagyon figyeljetek oda az apró betűs sorokra,
sokszor márkára pontosan meg van adva, hogy
melyik adott modellre váltható be egy kupon. A
kuponok lelőhelye két női magazin melléklete. Ez
nem más, mint a Glamour és a Kiskegyed.
Világmárkák sokasága, legújabb őszi/ téli
kollekciók 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 forduljatok
a Fórum rendezvényszervező csapatához. Miért is? Az üzletek piacra kidobják legújabb kollekcióikat, melyeket
Szűcs- Tarcsa Anita stylist segítségével és koordinálásával a csinos
modelleken
megtekintheti
minden kedves érdeklődő
már egy héttel hamarabb.
Ennek segítségével máris
mindenki írhatja a listáját, mik
is azok a darabok, amik még hiányoznak a szekrényből.
Személy szerint én mindig megtervezem pontosan, hogy hova
megyek, már egy két nappal a
várva várt nap előtt futok egy
kört a boltokban, ha időm engedi,
vagy az interneten böngészem az
üzletek jelenlegi kínálatát. Higy-

gyétek el, megéri egy órát erre fordítani, hiszen
a G-napokon „agyontapossák” egymást az emberek, és „megy a harc” az akciós termékekért.
Adok néhány tippet, amivel megkönnyíthetitek
a shoppingolást.
Mindenképpen tervezd meg az utadat,
mint, ahogy az előbb már említettem. Nem
kell papírra írni, de jó ha a fejedben összeáll,
hogy pontosan melyik üzletben szeretnél és mit
megvenni, hogy célirányosan haladhass.

1.

Cipő,
ami

boldoggá
tesz

A Reno cipőüzlet
a Bevásárlóközpont
első emeletén található, az ételudvarral
szemben.

www.reno.hu
Reno_2726Bev._136x200mm.indd 1

Le sem veszem
23.09.15 12:47

2.

Tudd, hogy mire van szükséged! Csak azért
mert leárazás van, nem kell az egész boltot
feleslegesen felvásárolni. Nézz szét a szekrényedben, milyen kincsek lapulnak, és ennek megfelelően vásárolj a szezonra.
Ha már a szekrényedet vizsgálod, szabadulj
meg a már régen nem használt daraboktól.
Jobb, ha tőlem tudod, úgyse veszed már fel, és
csak a helyet fogja. Ugyanakkor felemelő érzés
a kiválogatott ruhákat rászorulóknak adni, akiknek nagyobb szüksége van a megunt
darabjaidra, minthogy
csak a szekrény polcain porosodjanak.

3.

4.

Legyen nálad víz, kényelmes cipő, és egy
kis harapnivalót is tegyél a táskádba, ha
egész napos programra készülsz. Mindig csak
magammal tudok példálózni, ájultam már el
vásárlás közben, és így lecsúsztam egy kiszemelt
kabátról. Na, akkor megfogadtam víz és csoki
mindig lesz a táskámban!
Azt hiszem alaposan felkészítettelek Benneteket
az október 8-10. közötti nagy shoppingolásra!
Tárt ajtókkal várnak a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont üzletei és alkalmazottai, hogy összeállíthasd a legtrendibb gardróbodat, hozzájuthass
kedvenc könyvedhez, vagy a stílusodnak megfelelő szépségápolási termékekhez. Kalandra fel!
Irány A Fórum!

2015. október

DR. NÓGRÁDI GYÖRGY
%Ζ=7216*32/Ζ7Ζ.$Ζ6=$.57Ē(/Ē$'6$

MI LESZ VELED, EURÓPA?
GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK AZ ÚJ ÉVEZREDBEN
11. 10. | 19 ÓRA | KÖLCSEY KÖZPONT, NAGYTEREM
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Újra Halloweeni őrület a FÓRUM-ban!
minket a madárijesztő és bekukkant
az ó
óriásira
k kk
á
nőtt farkasember is, de szellemektől és csontvázaktól is hemzsegni fog a center. Természetesen
nem hiányozhatnak a tökházikók és a tökhintó
sem, de talán az elvarázsolt ódon kastély is felfedi majd titkait. Idén sem csupán fantasztikus
látványvilággal készülünk vásárlóinknak. A gyermekeknek ebben az évben is kézműves foglalkozásokkal és arcfestéssel kedveskedünk. A kicsik
kipróbálhatják a tökfaragást, valamint készíthetnek ijesztő és bájos maszkokat is.
Borzongjon velünk mindenki októberben! Ijesztgetésből nem lesz hiány! Irány a FÓRUM!

Biztosan sok olyan filmet láttál
már, amely Halloween idején játszódik és
minden a sütőtökökről, a hátborzongató jelmezekről és az ijesztgetésről szól. Mi imádjuk a borzongást, ezért ismét megálmodtuk
a Halloweent a régió legnagyobb bevásárlóközpontjában.
A Fórum rendezvényszervezés idén sem tétlenkedik, hiszen október végén ismét halloweeni
köntösbe bújtatja a bevásárlóközpontot és számos
programmal készül az amerikai ünnepre. Mielőtt
azonban rátérnénk a részletekre, nézzük meg: mi
is az a Halloween?
Egy máig fennmaradt hiedelem szerint október
utolsó napján a legvékonyabb a választófal az
élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek
ilyenkor útra kelnek és addig barangolnak, amíg
meg nem találják egykori lakhelyüket, majd ezen
az éjszakán megpróbálnak visszatérni 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. Ezen túl a tökéletes
megtévesztés érdekében szellemnek öltözve pa-

rádéztak az utcákon, hogy a Gonoszt a végsőkig
megzavarják és könnyebben elűzhessék.
Október 31-én, miután a termést betakarították és
elraktározták a hosszú, hideg télre, megkezdődött
az ünnepség. A kelta papok a hegytetőn, a szent
tölgyfák alatt gyülekeztek, új tüzeket gyújtottak,
termény- és állatáldozatokat 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 gyújthassanak. Ezek tartották távol az ártó
szellemeket, és űzték el a hideget. Ezek a kelta hagyományok keveredtek római szokásokkal és így
nyert „végső formát” az ünnep. A kereszténység
terjedésével ezek a régi hagyományok nem merültek feledésbe, hanem részleteiben beépültek a
római katolikus egyház által tartott mindenszentek és halottak napja ünnepkörbe.
Az ünnep egyik legnagyobb jelképe, a töklámpás
(Jack-lámpa) is igen érdekes történettel rendelkezik. A monda szerint Jack egy részeges, de éles
eszű naplopó volt, akinek 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 később
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 száműzetésre ítéltetett. Jack egy izzó fadarabot vihetett csak magával a pokol tüzéből, hogy
ne kelljen vaksötétben kóborolnia. A lángokat egy
takarmányrépából (melyet később az amerikaiak
sütőtökre cseréltek) kivájt mécsesbe zárta és a mai
napig folytatja bolyongását a mennyország 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 kezdenek megszokottá válni a jelmezes bulik ezen az éjjelen, bár nálunk még közel
sem örvend akkora sikernek, mint a tengerentúlon.
A FÓRUM csapata úgy gondolta, ideje hazánkban
is gyökeret vernie ennek a szokásnak, így immár
második éve, október 24-től a FÓRUM újra lidérces pompával várja a látogatókat. Idén is elrepül
hozzánk a bibircsókos boszorkány, meglátogat

Rózsaszínbe öltözve
Jubileumi, ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Tégy ma a holnapodért! elnevezésű egészségnap a mellrák elleni küzdelem jegyében.
2015. október 2-án 14 órától színvonalas programokkal, szűrésekkel, tanácsadással vár mindenkit a debreceni Holnapom Egyesület a FÓRUM
DEBRECEN Bevásárlóközpontban.
A világhírű Rippel Testvérek mellett Katus Attila és Erdős-Tóth Fruzsina produkcióját élvezhetik, valamint a Modern Tánc Játék Stúdió és a a Hedge
Hair Szépészeti Szakiskola bemutatóját is megcsodálhatják. A fellépések után közönségtalálkozó keretében dedikálásra és közös fotózásra is
lehetőség nyílik a fellépőkkel. 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.
Az előadások mellett ingyenes szűrővizsgálatokon vehetnek részt a látogatók, elsajátíthatják az emlő önvizsgálatot szemléltetőeszközön, kitűzhetik
a remény szalagját, emellett bőrgyógyász, radiológus, onkológus, nőgyógyász dietetikus, gyógytornász, és pszichológus is várja az érdeklődőket
tanácsadásra. A gyermekeket 14:00-17:00 óra között kreatív foglalkozásokkal várjuk. A tavaly indult kezdeményezés folytatásaként Debrecen város
egyes éttermei ismét csatlakoztak az emlőrák elleni küzdelemhez. A minőségi és egészséges alapanyagokból, kíméletes konyhatechnológiával
készülő „rózsaszín menükből” befolyó bevétel egy részét a Holnapom Egyesület számára ajánlották fel. A “rózsaszín menük” megvásárlásával
azonban nemcsak másokon segíthetünk, hanem saját egészségünket is támogathatjuk.
Mindenki tudja, hogy október az emlőrák elleni küzdelem hónapja. Azt azonban
biztosan nem, hogy ma Magyarországon 4 óránként egy nő meghal emlőrákban. A
rendszeres szűrés elengedhetetlen, otthon az önvizsgálat mindössze havonta 10 percet
jelent, de életet menthet. De ne feledjük, hogy ez nemcsak októberben fontos, hanem
egész évben, egész életünkben!
Az emlőrák elleni küzdelem világméretű kezdeményezéséhez számos híresség,
világmárka csatlakozott már, akik 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.
Részletes program és az éttermek listája: www.holnapomegyesulet.hu | www.facebook.com/holnapomegyesulet
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Nemcsak finom,
de divatos is volt a ZAMAT
Az idén ötéves Debreceni ZAMAT
Pálinka és Pároskolbász Fesztiválon nemcsak kiváló nedűkkel, ínycsiklandó étkekkel,
és Magyarország legnépszerűbb előadóival
találkozhatott a nagyérdemű. A FÓRUM Bevásárlóközpont csinos modelljei is birtokba
vették a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterét.
A pálinka társadalmunk legősibb itala, amit a világ
minden táján fogyasztanak. Ezen ital összetevői
tájanként, országonként nagyban különböznek
egymástól. Mindezt a változatosságot az időjárásnak és a természeti adottságoknak köszönhetjük.
A legízesebb pálinkafélék a Kárpát-medencében
találhatók, ahol a gyümölcsből készült pálinkák
zamata egyedülálló az egész világon. A magyarországi Alföld klímája kifejezetten kedvez a gyümölcs, kiemelten a kajszibarack, a szilva, a cseresznye, az eper és a körte termesztésének.
A pálinka őséről szóló első írásos adat a XIV. század elejéről származik. Károly Róbert felesége
életvizének „aqua vitae” volt a neve, amely valószínűleg borpárlat (brandy) lehetett: ez tekinthető
a mai pálinka ősének. Magyarországon a „tótpálinka” kifejezést használták az égetett szesz megnevezésére, ami akkor még gabonapárlatot takart.
Később a gyümölcspárlatot illették ezzel a névvel,
a gabonaszesz crematura elnevezést kapott, így
megkülönböztethetővé vált a gyümölcspárlat a
gabonapárlattól. A XVI. századig az égetett szesz
gyógyszernek számított. A gyógyszerfunkciót az
aqua vitae (élet vize), és az aqua vini elnevezések,
s ezek névváltozatai is alátámasztották. A XVII.
században működő sernevelőházak és a pálinkafőzdék együttműködtek. Comenius Sárospatakon
írt Orbis sensualium pictus című munkájában
már bemutatja a pálinkafőzés eszközeit is. Maga
a főzés földesúri előjog volt, a paraszti főzést ezért
korlátozták. A főzés védőszentje Szent Miklós
volt.

Írásos adatok szerint Debrecenben az „életvíz”
először 1572-ben fordult elő. Nagyon hosszú
ideje van tehát jelen a pálinka a cívisek életében,
így nem meglepő, hogy immár ötödik éve óriási népszerűségnek örvend a ZAMAT Pálinka
és Pároskolbász Fesztivál. A remek hangulatról
szeptember 18. és 20. között az ország minden
szegletéből ide érkezett tizenhat pálinkaház, kilenc kiváló debreceni étterem, és Magyarország
legnépszerűbb előadói gondoskodtak.
2015-ben az esemény új helyszínre költözött, hiszen a Campus Fesztiválon már bizonyított Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén várta az ételek, italok és a muzsika szerelmeseit.
Nem csak a ZAMAT közönsége próbálhatta ki
azonban az új helyszínt, hanem a FÓRUM Bevásárlóközpont csinos modelljei is. Pénteken és
szombaton ugyanis tíz gyönyörű lány és egy helyes srác hat márka (Amnesia, Laag & Hill, Mango,
Mayo Chix, My77, New Yorker) őszi kollekcióját
láttatta egy nem mindennapi divatbemutatón. A
produkcióból természetesen nem maradhattak ki
sem az idei szezon favorit színei – a mustársárga,
a téglavörös, a keki –, sem pedig kedvenc ruhadarabjai, a mellények és a csodálatos szőrmék.
Imádtuk az idei Zamat Fesztivált, és alig várjuk a
következőt!

Elhajóztak a kalózok
Interaktív kalóztörténeti bemutatóval, valódi tengeri rablókkal, gigantikus
kalózhajóval, és a Debreceni Állatkertnek
köszönhetően élő állatokkal is találkozhattak azok, akik szeptember 1-je és 19-e között a FÓRUM Bevásárlóközpontban jártak.
Idén szeptemberben is bebizonyosodott, hogy
a régió legszebb bevásárlóközpontja nemcsak
kiváló üzletekkel, trendi ruhadarabokkal és hatalmas akciókkal várja látogatóit. Ebben a hónapban is igyekeztünk olyan kiállítást rendezni
a center legalsó szintjén, ami mindenkit lenyűgöz. A „tengerparti dzsungelben” sétálgatva, úgy
érezzük, ez sikerült is. Rengeteg kisgyermeket láttunk, akik jókedvűen ismerkedtek a tengeri rablók történetével. Még nagyobb öröm volt azonban számunkra, amikor idős néniket és bácsikat
láttunk a korhű dekorációk előtt fotózkodni.
Lelkesedésük nem volt meglepő, hiszen a kiállításon élethű kalózokat, gigantikus kalózhajót
láthattak, kellemes muzsikát hallgathattak, és a
tengeri rablók kincsesládájába is bekukkanthattak. Természetesen a hajózáshoz szükséges legfontosabb kellékeket is elhoztuk a FÓRUM-ba.
Volt itt 1800-as évekbeli földgömb, térképek, táv-

cső, napóra, kvadráns, és korabeli könyvek is. A
történelem szerelmesei mindent megtudhattak a
kalózok életéről a csodás dekorációk mellett kiállított táblák segítségével. A gyermekcsoportokat
pedig egy valódi kalóz vezette körbe a tárlaton,
érdekes történetekkel szórakoztatva a kicsiket.
Igyekeztünk minden kételyt eloszlatva bemutatni
a tengeri farkasok valódi világát is.
A látogatók favoritja a center alsó szintjének közepén felállított kalózhajó volt, ahol a vérszomjas
rablók a zsákmányukat őrizték. Természetesen a
férfiak mellett a két legendás kalózhölgy, Anne
Bonny és Mary Read is „elhajózott” a bevásárlóközpontba.
Szemmel láthatólag a kisiskolás és óvodás gyermekek is rajongtak a kalózkiállításért, azonban
az ő kedvenceik természetesen a kisállatok és
a hatalmas, vérszomjas ragadozók voltak. A
FÓRUM-ba ugyanis nem csak édes kismajmok
és csodálatos papagájok költöztek, de félelmetes
tarantulával és a még ijesztőbb tigrispitonnal is
találkozhattak az ide látogatók.
A kalózok ugyan összeszedték minden kincsüket
és visszatértek a Karib-tengerre, de szomorkodásra senkinek sincs oka, hiszen az elkövetkezendő hónapokban is rengeteg meglepetéssel és fantasztikus kiállításokkal vár mindenkit a FÓRUM
Bevásárlóközpont!

Megújult a debreceni tévé: új színek az Alföldön
Azt mondják róla: formabontó. Mások szerint meghökkentő. De vannak, akik
izgalmasnak tartják. A debreceni székhelyű
Alföld Televízió új arculatáról van szó.
Szeptembertől különleges design-nal és a korábban megszokott műsorok mellett - mint például az
Este7, a Díszudvar magazin, a Press-Szó, a Pezsgő
vagy a Csókálló - átalakult műsorstruktúrával várják a nézőket. Erről a főszerkesztő, Tóth Csaba Zsolt,
a kreatív igazgató, Kálmánczhey Zsolt beszéltek.
Videóízelítő jobbra fent.
- Mit képvisel most az Alföld Televízió, mint
márka?
- Az Alföld Tv egy olyan televízió, amelyik igyekszik szakítani a vidéki tévéket többnyire jellemző
kőlenyomatos, barlangrajzos szokásokkal: friss, fiatalos, néhol meghökkentő, akár provokatív megjelenést és témaválasztást produkál. Az Alföld Tv
azt képviseli, hogy bármiről is legyen szó, szabad
beszélni róla.
- Miért van szükség egy televíziónál arculatváltásra?
- Miért járnak a hölgyek fodrászhoz? Nyilvánvaló,
hogy 2015-ben nem lehet ugyanaz egy tévécsatorna arculata, mint 15, 10, 5, vagy akár 3 évvel ezelőtt volt. Szépülünk, épülünk, és a hatalmas netes
médiarobbanás közepette szilárdan igyekszünk
frissek, fiatalosak maradni.
- Miben nyilvánul ez meg műsorstruktúra/design tekintetében?
- A design látványos, de egyben provokatív is.
Bárki megértheti, mit jelent ez, ha csak egyszer
belenéz az adásba. Az új struktúra olyan műsorokat tartalmaz, mint például a Púder vagy az
Országváltó, amelyek évtizedes dogmákkal igyekeznek leszámolni, legyen szó magánéleti vagy
közéleti tabukról.
- Mely szolgáltatóknál érhető el az Alföld TV
adása? Hogyan lehet még követni a műsorokat?

- Az összes nagyobb szolgáltatónál ott vagyunk,
gyakorlatilag minden helyi háztartásba eljutunk.
Online nézhetők vagyunk folyamatosan élőben,
az Országváltó és a Press-Szó című műsoraink
pedig minden héten meghallgathatók az FM90
Campus Rádióban.

A design
- Mindenek előtt átgondoltuk, behatároltuk a célközönséget, majd ennek tükrében találtunk ki új
műsorokat. Ezeknek a műsoroknak olyan tematikát adtunk, ami a mi első számú közönségünket
(15-35 évesek) érdekelheti. Ilyen lett például az
Országváltó, ami a külföldi élet tapasztalatairól
szól, vagy a Púder csajos beszélgetései mindenkori
témákban. A Púdernél gondosan megterveztük az
enteriőrt, aminek végeredményeképp egy napjainkban trendi hátteret párosítottunk két klasszikus
vonalvezetésű fotellel és egy merészebb trónnal.
A trón gazdája Megyeri Csilla lett, aki nem rémül
meg, ha kicsit pikánsabb témákról kell beszélgetnie.
Ha már a pikánsnál vagy épp provokatívnál járunk,

akkor megemlíteném a Fradi TV-t is. Ezt talán
kevésbé kell részletezni, hogy mit jelent egy pirosfehér vérű városban. Ezeken felül már előkészítés,
illetve forgatás alatt van több műsor, de ezekről még
nem igazán akarok beszélni. Talán annyit, hogy
meglehetősen sok lesz benne a versenyszellem és a
szórakoztatás. Az új műsorok mellett helyet hagy-

tunk a közszolgálatibb jellegű műsoroknak is, ezzel
kiegészítve a tervezett célközönséget - szögezte le
Kálmánczhey Zsolt, majd így folytatta:
- Az arculat grafikai készítésénél egyedül a logónk
színvilágát (magenta/fehér )hagytam meg, és erre
alapoztam a teljes képet. A koncepció magenta színű téglatestekre és hasábokra lett építve. Ezek különböző méretekben és összehangolt mozgásokban
vannak jelen. Fontos volt még az üveges hatás, ami
tükrözödésekkel és fényekkel teszi egységesebbé a
végeredményt. A grafikánál nem ért véget a készítés, mivel néhágy egységnél, mint például az ajánlók vagy reklámok előtti megjelenés, össze lett kapcsolva felvételekkel is. Itt a női szájat vettem alapul
különböző ábrázolásokban. Nagy segítségemre volt
ebben Bodó Kitti, aki sminkjeivel mesteri munkát
végzett a modelleken. Ezzel nagyjából a képi világ rengeteg órás munkával felépült. A zenei rész
következett, ami ugyan olyan fontos szerepet tölt
be egy ilyen munkánál. Napokat töltöttem zenék
válogatásával, míg megtaláltam a véglegeset. Ezt
számokkal kifejezve olyan 15-17 ezer zene átnézését jelenti. Összességben a munka nagyságát az
is tükrözi, hogy a tervezésen és készítésen kívül a
gépidő a számoltatásokra közel 40 óra volt, de végeredményben kaptunk egy új arculatot, amelynek
blokkjai egymás után, folyamatként adásba helyezhető.
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Fűszeres csirkerakottas
Hozzávalók:
• 1 kg csirkemellfilé • 1 tk fűszerpaprika • 2 kk majoranna
• 1 kk bors (őrölt) • 2 tk só • 3 ek finomliszt • 2 gerezd foghagyma
• 2 nagy fej vöröshagyma • 4 dl tejföl
• 5 ek napraforgó
p
g olajj • 15 dkg
g füstölt sajt
j

Elkészítés:
szít
sz
íté
és:
és
A liszttel elkeverjük a fűszereket: az őrölt paprikát, a majorannát, a sót és
a borsot. Összezúzzuk a fokhagymát és azt is hozzáadjuk a lisztes keverékhez. Beleforgatjuk a csirkemell szeleteket és egymás mellé rakosgatjuk egy jénai tálba. A vöröshagymát felszeleteljük. A sajtot lereszeljük. A
fűszeres lisztbe bundázott húsra ráterítjük a vöröshagymát, rászórjuk a maradék lisztes keveréket és a reszelt
sajtot. A tejfölt elkeverjük az olajjal és ráöntjük a csirkére. Alufóliával befedjük és előmelegített sütőben 200
fokon kb. 40 percig pároljuk, majd levesszük a fóliát és
15-20 perc alatt pirosra sütjük. Jó étvágyat kívánok hozzá!

2015. október

Csicseriborsó bakonyi módra
Hozzávalók:
• 30 dkg csicseriborsó • diónyi vöröshagyma • 20 dkg vöröshagyma
• 0,5 dl olaj • 25 dkg gomba • petrezselyem • tejfölt • só • majoranna
Elkészítés:
Előző este mossunk meg
30 dkg szárított csicseriborsót és áztassuk be
7 dl vízbe, vagy használhatunk befőtt csicseriborsót is, ekkor nem kell
előző este beáztatnunk.
Másnap adjunk hozzá
fél diónyi vöröshagymát,
és főzzük kb. fél óráig,
amíg megpuhul. Közben
20 dkg vöröshagymát
vágjunk apróra, és 0,5 dl
olajon dinszteljük üvegesre. Tegyünk rá 25 dkg előzőleg megmosott és
vékony szeletekre vágott csiperkegombát, és fedő alatt főzzük puhára.
Ha nem elég puha, öntsünk hozzá még egy kis vizet, és pároljuk tovább.
Utána vegyük le róla a fedőt, és süssük le zsírjára, de vigyázzunk, hogy ne
piruljon, majd adjuk a csicseriborsóhoz. Szórjunk rá 1 mokkáskanál sót,
fél mokkáskanál majorannát, egy kis csokor apróra vágott petrezselymet,
és a visszamaradt lében pároljuk még kb. 5 percig, hogy
az ízek összeérjenek. Ha túl kevés a leve, öntsünk rá anynyi vizet, hogy a negyedéig érjen. Végül tegyünk bele 2
dl előzőleg simára kevert tejfölt, és forraljuk fel. Melegen,
egytálételként fogyasszuk. Tehetünk bele pirított kolbászt vagy virslit.
Jó étvágyat kívánok hozzá!

Barabás Fruzsina, center-menedzser asszisztens

Görög Réka Dorottya, az Alföld Tv műsorvezetője

FÓRUM-KIRAKÓ

Előző kirakós
játékunk nyertese
Ludányi János,

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

bal oldalán Barabás Fruzsina
center-menedzser
asszisztens, a jobb oldalán pedig
az Orex üzlet képviseletében
Katonáné Vígh Erika.

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. október 24.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

A nyertes egy 5000 Ft-os
ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.
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