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Dohányzásmentes
világnap

Stílustanácsadás
Kérd ingyenes szolgáltatásunkat, és vásárolj
stylistunkkal! Személyes
konzultáció másfél
órában. Jelentkezés:
+36-20-235-32-27

A cigaretta igen káros a
szervezetre. Gyere el november 17-én standunkhoz, és
tudj meg többet a leszokásról
vagy a megelőzésről.

VIII. évfolyam 81. szám

Debreceni
Állásbörze
A régió legnagyobb
munkaadóinak részvételével Állásbörze november 16-án a Fórum
Bevásárlóközpontban!

Kedves Olvasók!
Habár a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, a
Fórumban egyáltalán nincs
fagyos hangulat. Számos
programmal várjuk ebben
a hónapban is az ide látogatókat. A Joy-napok alkalmával kedvezményesen
is vásárolhatnak megannyi
üzletünkben. Ezen kívül a
Füstmentes világnap, valamint a Diabetes világnap
alkalmából az ingyenes
szűrővizsgálatokon is szeretettel látjuk az érdeklődőket. Mi már lázasan
készülünk az év egyik legcsodálatosabb ünnepére, a
karácsonyra, melynek során idén is pompás meglepetésekkel szolgálunk a Fórumba látogató kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.
Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

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.

A Parkolóház
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!

SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET

JOY NAPOK A FÓRUMBAN – NOVEMBER 11–13.

Habár eddig többször
volt kegyes velünk az időjárás,
nem árt felkészülni a hűvösebb
napokra sem. Ilyenkor kívül-belül érdemes ráhangolódni a hidegebb időre, kiemelten figyelni az
egészségünkre, miközben a ruhatárunkat sem hanyagolhatjuk el!
És ne feledjük, jön a Halloween is!
Novemberben a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpontja számos izgalmas
programmal várja a kedves vásárlókat. A Varázsolj velünk Halloweenkor
interaktív kiállítás október 29-e és
november 6-a között a -1. szinten
számtalan izgalmat tartogat az ér-
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megmutathatják, mennyire tudnak
egyensúlyozni. Ám az ügyességi játékok sora ezzel még nem ér véget, a
többi legyen meglepetés!
Az egészségünk a legfőbb kincsünk!
Ősszel a megfelelő vitaminpótlás mellett érdemes a lehetséges szűrővizsgálatokon is részt venni, s szervezetünkre ezáltal is minél jobban odafigyelni.
Köztudott ugyanis, hogy a 2-es típusú
cukorbetegség akár éveken át is fennállhat, míg megjelennek a komolyabb
tünetei. November 14-e a Diabétesz
Világnapja, melynek alkalmából
november 11-én és 12-én délután 4
órától este 8 óráig ingyenes vércukorszűrésen és rizikófelmérésen vehet-

SZERETJÜK A BORZONGÁST
HALLOWEENI FORGATAG – OKTÓBER 29. – NOVEMBER 6.
120
üzlet

D

deklődőknek. A gyerekek különböző szigeteken végighaladva ismerkedhetnek meg a „töklámpásos”
hiedelem történetével. Az interaktív
kiállításon a résztvevők varázslótanoncként maguk is belecsöppenhetnek a Halloween rejtelmeibe, ami
hatalmas élmény a gyerekeknek! Természetesen az utánozhatatlan őszi
hangulat sem maradhat el. A szalmával és Halloween-tökökkel kialakított
díszletben a gyerekeket különféle
játékokra is invitáljuk, amelyekben
megmutathatják leleményességüket
és kreativitásukat a találós kérdések
megválaszolásával,
bemutatkozhatnak ügyes célbadobóként, vagy

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00

nek részt az érdeklődők. Októberben
vendégünk volt Lakatos Márk az őszi
divathéten, aki öt szerencsés vásárlót
alakított át tetőtől talpig. Az élményekről lapszámunkban egy bővebb
összefoglalót is olvashatnak.
A Fórum novemberben is várja vásárlóit, több üzletben számíthatnak
óriási kedvezményekre! Legyen szó
akár ruházatról, akár kiegészítőkről,
kozmetikai termékekről vagy más
szolgáltatásokról, itt biztosan megtalálják azt, amire szükségük van.
Egy ismert női magazin kedvezményes kuponjaival pedig még nagyobb
akciókban részesülhetnek!
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Irány a Fórum – Joy-napok!
Elérkezett az újabb shoppingolási
láz ideje, amely csak rólad szól. Ha lemaradtál a Glamour-napokról, ne búsulj, újra eljött
a te időd! Várnak a Joy-napok. Elő a spórolt
pénzeddel és támadd meg a boltokat még
időben! Három napon keresztül hatalmas akciókkal várnak a Fórum Debrecen üzletei.
Bizony ismét elérkezett az a három nap, amelyet
mindennél jobban vártál. A legújabb őszi-téli trendek jegyében megint feltöltheted a ruhásszekrényedet, beszerezhetsz mindent, az új szezonhoz,
amit esetleg kihagytál a Glamour-napokon. Idén
rengeteg kedvezményt biztosítanak számodra az
üzletek: 10-65%-kal olcsóbban ve-heted meg a
legmenőbb cipőket, táskákat,
kabátokat, és még sorolhatnám tovább, de úgyis Te
tudod, hogy mire vágysz
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igazán! Itt egy kis segítség, ha még nem vagy tisztában az idei trenddel. Kezdjük a két kedvenc színemmel az idei szezonból:
Aurora Red, a hajnal vöröses színe igazán nőies és
roppant feltűnő. Én imádom a vöröset és annak
összes árnyalatát, ezért színesen is viselem!
Spicy Mustard, azaz a mustársárga szín, ami a szezon másik nagy slágere. Nagyon jól kombinálható
más színekkel. Igazi joker árnyalatról beszélünk,
ami ráadásul szinte mindenkinek jól áll!
Egy kis memóriafrissítés azoknak, akik lemaradtak
volna arról, mi is az idei divat a hölgyek körében.
A szezon nagy visszatérője lesz a bársony, szokványos és kevésbé szokványos színekben egyaránt.
De örülhetnek a formás lábú lányok, ugyanis az
elmúlt években divatos ceruzaszoknyák, midiszoknyák mellé most a mini szövetszoknyák, illetve
miniszoknyás kosztümök is csatlakoznak. Irodisták előnyben! Akik kevésbé kedvelik a szoknyás
kosztümöket, vagy egyszerűen csak
hol ilyet, hol pedig olyat hordanának, azok a maszkulin stílusú kosztümökkel könnyedén meg fognak
barátkozni. Aki duplán trendi akar
lenni, kockás mintájút válasszon!
A kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején volt utoljára akkora divat a melegítő felső utcai
viseletként, mint amekkora az
idei szezonban lesz. A kapucni
nélkülözhetetlen! A melegítő
szabású ruha pedig várhatóan
a divatmániások egyik legnagyobb kedvence lesz.
Férfiaknak ajánlanám, hogy
szerezzenek be néhány új inget,
színes farmert és magas nyakú,
V-kivágású kötött pulóvereket.
És a sorból nem hagyható ki a
barna, elegáns bakancs sem.
Ezekkel senki sem lőhet mellé.
Hódítanak a sportzakók is idén: ha
lazán akarod hordani, akkor vegyél

fel hozzá egy pólót és farmert, de a jól szabott és
szűkebb farmerekre gondolj! Bármelyik farmer
mellett is döntesz, nem szabad úgy érezned, hogy
lógnak rajtad a darabok. Válasz egy slim fit kategóriába helyezett ruhadarabot, és maradj távol a
koptatott vagy szaggatott daraboktól! Amikor pedig póló után nyúlsz, keress egy minőségi, divatos
mintával ellátott fazont — ne úgy nézz ki, mint aki
a pizsamájára kapta rá a blézerét!
Emellett tömérdek műszaki, elektronikai cikket lehet most beszerezni sokkal kedvezőbb áron, mint
eredetileg.
A gyerkőcöknek szinte ugyanazt tudnám ajánlani,
mint a felnőtteknek, hiszen minden felnőtt darabnak megvan a mini változata is. Ha divatos és stílusos csemetét szeretnénk, válogassunk bártan
az üzletek polcairól.

Ne feledjétek,
november 11-12-13.:
Joy-napok!

Varázsolj velünk Halloweenkor!
Rémisztő jelmezek, kísértettörténetek és töklámpások — így lehetne röviden
jellemezni a Halloweent.
A múlt havi Tenger világa című kiállítás hatalmas sikere után ismét valami egészen fantasztikus élménynek lehetnek részesei a látogatók. Október 29-e és
november 6-a között ugyanis misztikus Halloween
veszi kezdetét a Fórum Bevásárlóközpont -1. szintjén. Különféle szigeteken ismerkedhetnek meg a
gyerekek a hiedelem történetével, és interaktív játékon keresztül kapcsolódhatnak be ők maguk is az
események forgatagába — mindezt varázslótanoncokként, idegenvezető segítségével. Találós kérdések,
célba dobás, egyensúlyozás és érdekes ügyességi játékok során próbálhatják ki magukat a lelkes érdeklődők. A csoportok jelentkezését a marketing@
alfoldtv.hu e-mail címen várjuk.
A Halloween a Mindenszentek előtti este. Ősi kelta
ünnep, amit Írországban és Skóciában élő törzsek
rendeztek meg először. Ekkor egyszerre hódoltak
a Napisten és a Holtak Ura
előtt. Úgy tartották, ezen

a napon tér vissza a földre azoknak a bűnösöknek
a lelke, akik a közelmúltban haltak meg, ám azóta
állatok formájában öltöttek testet. Áldozatok bemutatásával ezen a napon engesztelést nyerhettek a
halottak, hogy könnyedén áttérhessenek a mennyországba. A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és holtak birodalma között. Az eltávozott lelkek ilyenkor
elindulnak, és addig mennek, amíg rá nem találnak
egykori lakhelyükre. Ezen az estén próbálnak viszszatérni az élők világába. Már a kelták is óvakodtak
ettől a naptól: házaikban eloltották a tüzet,
hogy a meleg ne vonzza oda a kósza szellemeket. A megtévesztés miatt pedig ők maguk is szellemnek öltöztek, hogy a Gonoszt
minél jobban összezavarják. Október 31-én
a kelta papok a hegytetőkön összegyűlve tüzet gyújtottak, és termény-,
valamint állatáldozatokat mutattak
be. A tűz körül táncolva jelezték a
napos időszak végét és a sötétség kezdetét. Másnap reggel szétosztották a
parazsat a családok között, hogy azzal új tüzeket gyújthassanak.
Ez a módszer tartotta
távol az ártó szellemeket,
és űzte el a hideget.
Hogyan kapcsolódik a
hiedelemhez a töklámpás?
A kifaragott tök nem más,
mint a Jack-lámpa, amely kettős célt szolgált: távol tartotta a
gonosz szellemeket, és világított
a kísér- teteknek, hogy

azok hazatalálhassanak. Jack a hiedelem szerint egy
részeges, ugyanakkor agyafúrt és humoros kovács
volt. Olyannyira, hogy még az ördögöt is megviccelte! Amikor az eljött érte, hogy magával vigye,
Jack felzavarta őt egy fára, aminek tövére keresztet
rajzolt. Mivel az ördög fél a kereszttől, nem tudott
lejönni, ám miután ígéretet tett a kovácsnak,
hogy nem zargatja többet, mégis lejöhetett. Jack
halálakor azonban sem a mennyországban, és
a csínytevése miatt a pokolban sem kaphatott
helyet. Mindössze egy odadobott izzó fadarabbal kellett beérnie, hogy legyen számára némi

fény. Jack beletette a mécsest egy kivájt fekete retekbe, és azóta bolyong lámpásával a mennyország és
a pokol között. A kelta retket (répát) az amerikaiak
idő közben tökre változtatták, és a világító sárga
gömb lassan Halloween
szimbólumává vált.
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1. KATA
Kabát (Magenta)
Pulóver (Tally Weijl)
Nadrág (Promod)
Táska (Tamaris)
Cipő (Tamaris)

4.

35.900Ft;
5.995Ft;
9.995Ft;
8.490Ft;
24.990Ft;
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5.

6.

4. LILI
Kabát (New Yorker)
Ruha (Envy)
Cipő (Tamaris)
Szőrme (Promod)
Nyaklánc (Six)

2. LILI

5. CINTIA

Pulóver (Promod)
8.995Ft;
Szoknya (Magenta)
17.900Ft;
Cipő (Tamaris)
26.990Ft;
Sapka (Promod)
3.995Ft;
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi- Swarovski kristály)
23.900Ft;
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi- Swarovski kristály)
21.900Ft;

Kabát (Mayo Chix)
Felső (Magenta)
Szoknya (New Yorker)
Táska (Tamaris)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

10.990Ft;
17.990Ft;
14.990Ft;
9.995Ft;
2.790Ft;
30.990Ft;
13.900Ft;
6.290Ft;
14.990Ft;
21.990Ft
3.490Ft;

6. ESZTER
Mellény (New Yorker)
9.490Ft;
Felső (Mayo Chix)
9.990Ft;
Nadrág (Magenta)
15.900Ft;
Táska (Art’z Modell- Cango&Rinaldi)
49.900Ft;
Cipő (Tamaris)
29.990Ft;
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi- Swarovski kristály)
30.900Ft;
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi- Swarovski kristály)
24.900Ft;

3. CINTIA
Kabát (Promod)
17.995Ft;
Ruha (Art’z Modell)
21.900Ft;
Cipő (Art’z Modell- Cango&Rinaldi)
72.900Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 7.990Ft;
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi- Swarovski kristály)
22.900Ft;

Divatfórum
Esős reggelek, esténként magas páratartalom köddel. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogyan is öltözzünk novemberben? Néhány
ötlettel ebben a hónapban is segítek nektek, hogyan dobjátok fel a ruhatáratokat.
Az ősz egyik új színe a petrol. De honnan is ered, honnan vették elő a tervezők? Utánaolvastam, és kiderült, hogy a szabók először különleges ruhakölteményeket készítettek petrol színű kelmékből és gyöngyökből, hogy ezzel a fényűzést fejezzék ki. Így a szín előkelőséget, nagyvonalúságot
érzékeltett. Tudni kellett viselni, ahogy ma is. Napjainkban a szürkével párosítva a hétköznapok jolly joker darabja lehet.
Krémszínek, hangsúlyosan. Valljuk be, egy esős napon nem mindig nyúlunk a világos árnyalatokhoz, sőt ősszel inkább a sötét árnyalatok kerülnek
előtérbe. Érdemes néhány krémszínű darabot is beszerezni, hiszen jobb kedvre derít egy-egy világosabb darab reggelente. Ráadásul igen elegáns
szetteket lehet kreálni belőle. Mélykék, mint a tenger. A kép favoritja az Envy bársony ruha. Igen, az anyagok terén a bársony ismét középpontba
került. Felsőket, kis kabátokat találhatunk az üzletek polcain, amiket kipróbálhatunk pliszírozott szoknyával vagy derékmegkötős nadrággal.
A bordó és a rózsa minta, a hímzett nadrágok, a felsők, de akár a kabátok is a mindennapjaink részévé váltak ezekben a színekben. Még korábban
elcsépeltnek tűnt a sok virág, most trendi. Khaki színnel kombinálva elegáns és nőies.
Nem tudsz eligazodni az őszi trendekben, kíváncsi vagy, mi állna jól? Kérd a segítségemet, most ingyenesen másfél órán át lehetőséged van stílustippeket ellesni Tőlem.
Bejelentkezés +36-20-235-3237-es telefonszámon.

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

7. LILI
Ruha (Envy)
Táska (Promod)
Cipő (Tamaris)
Sapka (Six)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

17.990Ft;
7.995Ft;
22.990Ft;
3.990Ft;
4.990Ft;

10.

11.

12.

10. ESZTER
Tunika (Mayo Chix)
Cicanadrág (Amnesia)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Tamaris)
Kalap (New Yorker)

10.290Ft;
5.990Ft;
17.090Ft;
27.990Ft;
4.990Ft;

8. CINTIA

11. LILI

Zakó (Mango)
19.995Ft;
Body (Tally Weijl)
4.995Ft;
Szoknya (New Yorker)
6.290Ft;
Cipő (Art’z Modell- Cango&Rinaldi)
68.900Ft;
Fülbevaló (Six)
2.790Ft;

Dzseki (Tally Weijl)
Felső (Tally Weijl)
Nadrág (Envy)
Táska (New Yorker)
Cipő (Tamaris)

9. KATA

Body (Mayo Chix)
10.290Ft;
Mellény (Mango)
13.995Ft;
Szoknya (New Yorker)
2.590Ft;
Táska (Bijou Brigitte)
6.490Ft;
Cipő (Art’z Modell- Cango&Rinaldi)
69.900Ft;
Sapka (Tally Weijl)
2.595Ft;

Blézer (New Yorker)
7.990Ft;
Felső (Amnesia)
5.990Ft;
Nadrág (Mango)
9.995Ft;
Táska (Art’z Modell- Cango&Rinaldi)
79.900Ft;
Cipő (Art’z Modell- Cango&Rinaldi)
54.900Ft;
Kalap (New Yorker)
4.990Ft;

9.995Ft;
2.990Ft;
13.990Ft;
6.290Ft;
33.990Ft;

12. KATA
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Lakatos Márk átváltoztat
„Légy Te az öt szerencsés között,
akiket Lakatos Márk átalakít, megújít az őszre! Sőt, 100.000 forintig a költőpénzt mi álljuk!” – hangzott a Fórum Bevásárlóközpont
felhívása.
A feladat csupán annyi volt, hogy szeptember 23-a
és október 5-e között legalább 5000 Ft értékben vásárolni kellett a Fórum-üzletek valamelyikében, egy
szelvényt kitölteni, majd pedig bedobni egy sorsoló
dobozba. Az öt darab „őszi megújulás nyereménycsomagot” ezután sorsolták ki a szerencsések között.
A nyereménycsomag tartalma:
- 100.000 Ft értékű Fórum Debrecen vásárlási
utalvány
- Személyes konzultáció és stílustanácsadás
Lakatos Márkkal
- Haj és sminktanácsadás Márkkal, majd azok
megvalósítása
- Előtte fotó készítése
- Divatfotózás a megújult külsőben
A nyertesek nevei: Aszalós Anita; Jászter
Nikoletta; Kaszás Csenge Krisztina; Kovács
Eszter és Létai Evelin
A lányok első körben egy gyors fotózáson vettek
részt, ahol elkészültek az úgynevezett „before” képek, amelyeken a hétköznapi kinézetüket örökítette
meg a fotós, majd ezt követően Megyeri Csilla készített velük interjút. Mint az kiderült, a lányok nagy
örömmel várták a shoppingolást. Magyarország legnevesebb stylistjával azonos nevezőn voltak abból a
szempontból, hogy feszegetni szeretnék a határaikat,
és ki szeretnének lépni a komfortzónájukból — legyen szó öltözködésről, sminkről vagy frizuráról.
A kétnapos stílusterápia felejthetetlen élményt nyújtott mind Márknak, mind pedig a nyerteseknek.
Lakatos Márk öt nagyon izgalmas hölgyre számított,
akik szeretnek vásárolni, vevők az újdonságokra,
partnerek mindenben, hiszen csak így tud nekik segíteni a változásban.
Márk elmondta, hogy szerinte az önismereten kívül
az önbizalom az, ami elengedhetetlen egy Nő megjelenéséhez. Az önbizalom pedig abból ered, ha az
ember a helyén érzi saját magát. Ez természetesen
nehéz folyamat, és van olyan, aki soha életében nem
jut el odáig, hogy ez az érzés maximálisan kialakuljon benne. Márk véleménye szerint az Ő feladata az,
hogy ebben is segítsen, és elmagyarázza, hogy nem
csak a plakátokon szereplő szupermodellek léteznek
a világon. Sőt, ők a világ igen kis szegmensét képezik,
és az átlagemberek, amilyenek mi vagyunk, teljesen
más típusú fizikummal rendelkezünk, és ez a szép.
Az a szép, hogy mindenki a saját testével-lelkével
azért született ide, hogy boldogan éljen saját magával, elfogadja, hogy Ő ebben a testben létezik.
Természetesen mindig dolgozhatunk magunkon:
ahogy a szellemünkön, a lelkünkön, úgy a testünkön
is. Márk szerint a legfontosabb, hogy megtanuljuk:
ne akarjunk más bőrébe bújni, ne akarjunk másik
életet élni, hanem ezt a mostanit próbáljuk meg a
leginkább kiteljesíteni. A teljes performanszhoz a
shoppingoláson kívül a smink- és a frizura-tanácsadás is hozzátartozott. Márk, miután a lányokat
egyesével szemügyre vette, próbálta abszolválni a
küldetését. Például megtanította a lányoknak a színtípusokat, azt, hogy ők hova tartoznak, a színtónuso-

kat tekintve mi áll jól nekik. (Négy típus létezik: tavasz, nyár, ősz, tél – bár a színek sokszor keverednek,
ezért 12 altípus létezik.) Vagy, hogy a négy fő alkati
típus közül, ki hova tartozik: alma, körte, homokóra
vagy oszlop?
A második napon a lányok, ami a hajukat illeti, a
BioHair szalonjában szépültek, majd Bodó Kitti
makeup-artist vette kezei alá a szépségeket, hogy
még gyönyörűbbek legyenek. A lányok láthatóan
élvezték a kényeztetést, ami egyben kiképzés is volt,
hiszen rengeteget tanulhattak belőle.
A teljes átalakulás után a lányoknak a színpadon
kellett bemutatniuk az új külsejüket és értékelniük
kellett a Márkkal töltött két teljes napot.
Csenge: „Számomra a legemlékezetesebb momentum az volt, amikor mindenki megnézett minket a
boltban, hogy Úristen, mit csinálnak ezek itt! Tényleg úgy bántak velünk, mint a hercegnőkkel. Nagyon
örülök, hogy volt ilyenre lehetőségem!”
Niki: „Márk olyan ruhákat mutatott nekem, amik
mellett egyébként simán elmentem. Ő viszont megállt, levette, én pedig csak néztem, hogy azzal a ru-

hával vajon mit akar!? Aztán felpróbáltam, és valami
fantasztikusan néztem ki benne! Szerelmes lettem
magamba!”
Eszter: „Szokatlannak szokatlan az új külsőm, de nagyon élveztem ezt a két napot, és teljesen elégedett
vagyok az eredménnyel!”
Evelin: „Nagyon jó élménnyel gazdagodtam a shoppingtúra során. A stílusomat is kissé megváltoztatta,
olyan darabok kerültek most a ruhatáramba, amiket
eddig fel sem mertem próbálni. Most már merészebben fogok vásárolni.”
Anita: „Most, így, nagyon tetszem magamnak! Önbizalmat adott ez a kis tréning. Szeretném ezeket a
Lakatos Márktól kapott tanácsokat a továbbiakban
is felhasználni.”
Lakatos Márk: „Én azt gondolom, hogy ebben, amit
mi csinálunk, az a szép, hogy csapatmunka, és mindenki hozzáteszi a saját részét, a saját kreativitását, a
saját szakmáját… Láthatjuk a végeredményt, öt csodálatos, boldog Nőt, aki úgy érzi, hogy vele valami
nagyon jó történt az elmúlt két napban. Csak ilyen
dolgokban érdemes részt venni!!!”

SZERETJÜK A DIVATOT!
STÍLUSTANÁCSADÁS

Újítsd meg ruhatárad, kérd ingyenesen stylistunk segítségét!
Személyes konzultáció és stílustanácsadás másfél órában.
Jelentkezés: +36-20-235-3227 vagy
a marketing@alfoldtv.hu e-mail címen.
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Őszi sminktrend
Az évszakváltással a sminkdivat is
változik: az élénk nyári színek után a sötétebb árnyalatok veszik át a helyüket. A nagy
divatházak kifutóin sorra jelentek meg az
erőteljes, szemet hangsúlyozó sminkek, és a
gótikát idéző, sötét ajkak.

A burgundi
Az őszi-téli trend színei a sminkek terén is megjelentek. A burgundi vörös árnyalatok kiemelik a tekintetet. Árnyékold be a szemhéjad egész felületét barnás fényű, burgundi szemhéjpúderrel, úgy, hogy a
szemöldököd alá is jusson belőle. A belső szemzugtól kezdd, ahol sötétebb árnyalatot használj! Húzd
ki feketével az alsó szemhéjadat, majd jöhetnek a
szempillák! A pirosas árnyalatokhoz jól mutat a fekete szempilla, amelyet alul és felül is több rétegben
fess ki! Az arcodat terrakotta árnyalatú pirosítóval
tedd ragyogóbbá! Az ajkaidat visszafogottan sminkeld, rózsaszín árnyalatú szájfénnyel!

Az ezüst
Idén ősszel bátran viselhetők a fehér és ezüstös árnyalatok is. Nagy előnyük, hogy fiatalos megjelenést kölcsönöznek, miközben kiemelik és nagyobbítják a szemet.

Narancs és földszínek
Abszolút az őszt idézik, és bár eddig óvatosan közelítettünk feléjük, idén nyugodtan lehetünk bátrabbak.
A narancssárga végre egy kis színt hoz a komor őszi
hétköznapokba.

Áfonya
A lila tipikusan ősszel megjelenő árnyalat, és bár
eddig inkább a ruhákon köszönt vissza, 2016 őszén
a sminktrendben is megjelenik. Leginkább ajkakon
ajánlott, de az extrémebb hölgyek a szemhéjukon is
előszeretettel viselik.

Natúr árnyalatok
A visszafogott stílus kedvelői idén is maradhatnak a natúr sminknél. Egy kis báziskrém a
tartósabb eredményért, leheletvékony alapozó,
némi pirosító, egy kevés szempillaspirál, és már
rohanhatunk is.

Ami viszont elengedhetetlen eleme az idei szezonnak, az nem más, mint a matt rúzs! Rúzs és
ajakceruza egyben — most matt végeredménynyel! A hangsúlyossá tett ajkakért és a gazdag
színhatásért őszi színekben — többek között vörös és barna árnyalatokban. Micsoda találmány!
De ha csak egyszerű csomagolású matt rúzsra
vágyik valaki, azt is könnyedén megtalálja a boltokban. De miért is tört ennyire előre ez a fajta
rúzsviselet? Ennek egyik oka az, hogy kifinomultabb hatást kelt, mint a fényes ajkak, a másik oka
pedig az, hogy a matt rúzsok krémes állaga rendkívül tartós, így kicsi az esélye, hogy elkenődjön
vagy idő előtt elveszítse intenzitását.
A legújabb őrület pedig a metál matt rúzs! Mióta
Kylie Jenner piacra dobta a legújabb metál ajakkence-kollekcióját, mindenki felfigyelt a matt
metál finisű ajakkrémekre. Több nagyobb márka
is bevezette ezeket a limitált szériákat. Aki elég
bátornak érzi magát, egy natúr sminket szuperül
feldobhat, egy erősebb változatot pedig még jobban megbolondíthat vele!

Őszi pillanatok a négy fal között
A nyár elmúltával sokan elszomorodnak, hisz kétségtelenül beköszöntött az ősz.
Azonban az új évszak is megannyi szépséget
rejt magában.
A különböző színekben pompázó falevelek épp oly
csodás látványt nyújtanak, akárcsak a tavasszal bimbódzó bokrok. Az ősz színei közül leginkább a barna
és a piros árnyalatai vannak jelen, s ezekkel a színekkel, illetve az őszhöz köthető motívumokkal hangulatossá tehetjük a lakásunkat is. Ilyenkor az erdőben
járva lépten-nyomon különféle termésekbe botlunk.
Szedhetünk makkot, gesztenyét, de ne feledkezzünk
meg a csodás falevelekről sem. Utóbbiakat érdemes
otthon valamilyen súly alatt kipréselni, és máris
megörökítettük az ősz egyik meghatározó szimbólumát. A bejárati ajtón elhelyezett dísz rögtön feltűnhet a vendégeknek, egy karizmatikus kopogtatóval
pedig tovább emelhetjük annak fényét. Divatosak a
különféle ajtódíszek, így ha nem érzünk magunkban
kellő tehetséget ahhoz, hogy elkészítsük őket, szinte
bármelyik áruházban vásárolhatunk belőlük. Ám
kis erőfeszítéssel igazán ízléses dekorációval öltöztethetjük fel a lakásunkat.

Az őszi falevekből készíthetünk füzért, amely a szoba bizonyos részeiben felakasztva impozáns látványt
nyújt. Tehetjük akár az ablak fölé is, hiszen, ahogy a
fény átjárja a leveleket – szépen kirajzolva az erezetüket –, még szebb eredményt érhetünk el. És hogy
miket készítsünk a termésekből? Gondoljunk csak
vissza gyerekkorunkra, amikor bőszen gyűjtögettük
a fák hullatta terméseket. Gesztenyéből és fogvájókból kis sündisznót, makkból akár kalapos kis embert
is készíthetünk. Dekorgumiból kivágott alakzatokat
tehetünk a falakra, de filcből is készíthetünk kis állatokat, növényeket. Tevékenységünknek csak a képzeletünk szabhat határt.

Gyümölcsök, zöldségek
Elővehetjük a kamrából az almákat is, s ha egy szép,
fonott kosárba tesszük őket, máris feldobhatjuk étkezőnk vagy konyhánk hangulatát velük. A bátrabbak készíthetnek almából koszorút is, amely akár
ajtó-, akár asztaldíszként is szolgálhat. Arra azonban
vigyázzunk, hogy a melegben könnyen megromolhat a gyümölcs, így nemcsak az esztétikus megjelenése lesz oda a dísznek, de kellemetlen szagokat is

okozhat. Ha ragaszkodunk az almához, ma már
számtalan módon készíthetünk saját kezűleg is
élethű gyümölcsdíszeket. Ha hungarocell gömböket csiszolunk és festünk le, máris készen
vannak az almáink. Aki pedig inkább az
exkluzív megjelenésre szeretné a hangsúlyt fektetni, válasszon az üvegalma- és
üveggyümölcs-variációk közül. Hasonlóan szépen mutat a szőlőből készült
vagy a szőlőt megidéző dekoráció is.
Zöldségek közül a Halloweenkor előszeretettel használt tököt számtalan
változatban kivághatjuk. Készíthetünk visszafogott, hangulatos mécseseket belőle, de ijesztő arcokat idéző,
kreatívabb faragással is előállhatunk. A
pirospaprika füzérként és tálban elhelyezve is pompás éke lehet a lakásnak.

Orrunknál fogva
Ne feledjük, nemcsak a szemünknek, de
az orrunknak is kedvezhetünk bizonyos
illatok megteremtésével. Az őszitéli szezonban ilyen a fahéjas
alma, de szintén finom
illatokat áraszt magából egy szegfűszeggel
megtűzdelt narancs
is. A színes, hangulatos
illatgyertyák
ideális megoldást jelentenek a romantikus
lelkületű embereknek.
Mécsesként hagyományos befőttes üvegek is
szolgálhatnak.
Ezeket
ki lehet csinosítani színes szalagokkal, terméssel
vagy üvegfestéssel. Ha erőteljesebb illatokra vágyunk,
érdemesebb az illóolajok és a
füstölők közül válogatni.
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Ingyenes vércukorszűrés
a Diabétesz Világnapon
Fórum Debrecen, -1. szint
2016. november 11-12. 16.00 – 20.00

Ne gyújts rá! Füstmentes nap
A füstmentes nap ötlete Arthur
P. Mullaney nevéhez fűződik, aki 1971-ben
arra kérte Randolph (Massachusetts állam)
polgárait, hogy egy napig ne gyújtsanak rá,
és a cigarettán megspórolt pénzt fordítsák
a helyi középiskola támogatására.

A Diabétesz Világnap alkalmából ingyenes vércukorszűrésen és rizikófelmérésen vehetnek részt az érdeklődők.
A cukorbetegség világnapja november
14-e, amely az inzulin egyik felfedezőjének, Frederick Bantingnak a születésnapja. Ezen alkalomból világszerte rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a betegség
jelentőségére. Fontos hangsúlyozni, hogy
amennyiben a diabéteszt nem ismerik fel
időben, vagy a beteg nem részesül megfelelő kezelésben, az életkilátásai jelentősen
romlanak: a szívinfarktus, a szélütés, a vesebetegség és a végtag-amputáció kockázata a többszörösére emelkedik. Jelenleg
több mint 400 millió cukorbeteg él
a világon, számuk - elsősorban az
elhízás gyakoribbá válásának köszönhetően - évente közel 10
millióval gyarapszik. Becslések szerint Magyarországon legalább 700
ezer ember érintett, továbbá a
magyar cukorbetegek
közel
fele nem tud a
b e te g s é g é rő l,
ezért a szűrővizsgálat jelentősége óriási.
A Prevenció a
XXI.
században Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a szív- és érrend-

2016. november

szeri betegségek hatékony megelőzését
és időben történő felismerését. Az eltérések korai diagnosztizálására szolgálnak
a szűrővizsgálatok. Tekintettel arra, hogy
a hazai cukorbetegek jelentős része nem
ismert, ezért – a Diabétesz Világnapján –
rizikófelméréssel és vércukorszűréssel szeretnénk felhívni a figyelmet a betegség
fontosságára és súlyára. A felmérés
segítségével megállapítható,
hogy mekkora az esélye
annak, hogy az adott
egyénnél a későbbiekben cukorbetegség alakul ki.
Dr. Katona Éva Melitta diabetológus
szakorvos vezetésével 2016. november 11-én és
12-én 16 és 20
óra között a Fórum Debrecen -1. szintjén ingyenes diabétesz rizikófelmérést és vércukormérést végzünk, melyre Önt is szeretettel
várjuk!

Később, 1974-ben Lynn R. Smith, a Montelio
Times szerkesztője Minnesotában szorgalmazta az állam első füstmentes napját. Az ötlet továbbhömpölygött, és 1976. november 18-án
az Amerikai Rákellenes Társaság kaliforniai részlegének felhívására csaknem 1 millió ember csatlakozott
és függesztette fel a dohányzást
egy napra. Ezt a kaliforniai eseményt tartják az első nagy amerikai füstmentes napnak, és ezt
követően november harmadik
csütörtökét nemzetközi szinten is
füstmentes nappá nyilvánították.
A Ne Gyújts Rá! Világnapon a Magyar
Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete és
Segítő Szolgálata, a Kortársak az Egészséges
Fiatalokért Egyesület, a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete és a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet Debreceni Szociális Központjának munkatársai a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban évek óta arra kérik a dohányosokat, hogy ezen a napon ne gyújtsanak rá, és ha
ez sikerült, akkor másnap és később se nyúljanak ismét a cigarettához.
A dohányzás korunk legelterjedtebb szenvedélybetegsége. A világon mintegy 1,3 milliárd
ember cigarettázik. 19 percenként meghal egy
ember a dohányzás miatt, évente 4 millióan

vesztik életüket a káros szenvedélyük következtében.
A dohányzás veszélyei:
A halálesetek közül minden ötödik, a rák miatt
bekövetkezett halálesetek közül minden harmadik a dohányzás számlájára írható. A tüdőrákos halálozás több mint 80%-a tulajdonítható
a dohányzásnak, és szerepe van az egyre nagyobb népegészségügyi problémává váló krónikus tüdőbetegség (COPD) kialakulásában is.
A dohányzás szerepet játszik továbbá
a gége-, a szájüreg-, a garat-, és a
nyelőcsődaganatok kialakulásában is. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik
jelentős kockázati tényezője: az
érelmeszesedés folyamatának
elősegítésével
magasvérnyomás-betegség, szívinfarktus, agyi
érkatasztrófa bekövetkeztének az
esélyét növeli meg. Hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre is, ezáltal
a jövő generációt is veszélyezteti.
Magyarország az elmúlt években Európa élvonalához csatlakozott a dohányzást korlátozó
törvényekkel. Zárt közterületeken nem lehet
rágyújtani és megjelentek a cigarettás dobozokon a nagyméretű képes figyelmeztetések
is. 2013-tól hazánkban is elérhető az Országos
Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani
Központ által irányított ingyenesen hívható,
leszokási telefonos szolgáltatás (06-80-44-2044), ahol a vonal végén tapasztalt és speciálisan
képzett szakemberek várják és segítik a motivált leszokni vágyókat.

A MADÁCH SZÍNHÁZ
e6$)ė1,;5(1'(=9e1<6=(59(=ė
%(087$7-$
0iUMDYiEDQWDUWDV]H]RQpVQDJ\V]HUĦV]DXQD
UHQGH]YpQ\HNHQYDJ\XQNW~OGHD]ĘV]PpJQHP
pUWYpJHWtJ\DV]DXQi]iVVHP1RYHPEHUEHQPpJ
W|EEPHJOHSHWpVVHONpV]OQN1HNWHNpQpMV]DNDL
V]DXQi]iVVDOiQV]DXQDPDUDWRQQDOYiUXQN
7LWHNHWeUGHPHVKpWN|]QDSLVHOOiWRJDWQLKR]]iQN
KLV]HQQRYHPEHUEHQNpWDONDORPPDOLQJ\HQHV
V]DXQDIHO|QWpVUHLQYLWiOMXNYHQGpJHLQNHW



+RJ\PLNRU"
$]OHJ\HQPHJOHSHWpV

$V]DXQD|QPDJiEDQLVKR]]iVHJtWDVWUHVV]ROGiVKR]
D]HOOD]XOiVKR]NO|QOHJHVIHO|QWpVHLQNNHOV]DXQiLQNDW
DQ\XJDORPV]LJHWHLYpYDUi]VROMXN
)Ę1,; &6$512. _ '(%5(&(1 _  129(0%(5 ²

ZZZIDFHERRNFRPNDPLOODIXUGR

ZZZNDPLOODIXUGRKX

)ĘEEV]HUHSHNEHQ)HNH3iO6HUEiQ$WWLOD*DOOXV]1LNROHWW6DVYiUL6iQGRU&VRQND$QGUiV
5HQGH]Ę6]LUWHV7DPiV

Bővebb információ és jegyvásárlás: www.fonixinfo.hu
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VISSZATEKINTŐ

Ilyen volt az őszi divathét
maradhat! Ezt követően az Art’z Modell különleges
ruhái töltötték be a színpadot, amelyet a Cango and
Rinaldi ékszerek és cipők tesznek igazán ellenállhatatlanná! Az őszi kiegészítőket nem más, mint a Six
mutatta be nekünk. Poncsók és statement nyakláncok széles választékával kápráztattak el bennünket.
Majd a Laag & Hill sportosan elegáns ruháit nézhettük meg, amelyek között leginkább mellényeket
és férfi sportzakókat láthattunk. Végezetül pedig a
Mango hozta el idei őszi trendjeit.
Az őszi divatshow-t az Alföld Kamera Debrecen
Kft., azaz az Alföld Televízió rendezvényszervező
ágazata valósította meg. A ruhákat Szűcs-Tarcsa
Anita, az Alföld Televízió stylist koordinátora válogatta. A koreográfiát Görög Réka Dorottya tanította be.
A divatshow színvonalas megvalósításában az Alföld Televízió sminkmesterei és fodrászai is közreműködtek.

Széles és színes választék, őszi
trendek, kifinomult megjelenés – ezeket
hozta el a Fórum Bevásárlóközpont őszi divatbemutatója szeptember 29-e és október
2-a között.
A divat és a szépség világából érkező neves szereplők tették tiszteletüket a Fórum Bevásárlóközpontban az őszi divathét során. A megnyitó
ünnepségen, csütörtökön Sarka Kata köszöntötte
az érdeklődőket, pénteken a szépségkirálynőként
ismert Kulcsár Edina, szombaton Caramel felesége,
Molnár Szilvia vezényelte a divatshow-t, vasárnap
pedig az Alföld Televízió csinos műsorvezetője,
Megyeri Csilla invitálta divatbemutatóra a Fórum
vásárlóit. A felsorakoztatott kollekciók között mindenki megtalálhatta a számára leginkább testhezálló darabot. Az őszi trendekben feltűntek a gyermek, női és férfi ruházatok a sportostól egészen az
elegánsig. 12 üzlet kollekcióját tekinthették meg az
érdeklődők. A show ideje alatt a színpad televízióján minden ruhakollekciónál az adott márka logóját is feltüntették, így aki azonnal beleszeretett egy
darabba, rögtön tudta, hol keresse.
Az Alföld Televízió rendezvényszervező csapata az
ősz változásaival együtt a ruhaköltemények megújulását is elhozta. „Lehozzuk a csillagokat” – szólt
a szlogen, és valóban csillag módjára ragyogták be

A

a ruhaköltemények a színpadot. Elsőként a C&A
gyerekeknek szánt ruháit csodálhatták meg az érdeklődők. Ezt követően a Hervis sportos kollekcióját láthatták, hiszen tudjuk, mennyire fontos az
egészséges életmódban a mozgás. Nem elhanyagolható szempont, hogy kényelmes és trendi öltözékben sportoljunk. Mindezek után a Virginia
ruhakölteményeit tekinthették meg, amelyek a középkorú hölgyeket rendkívül elegánssá varázsolják.
Az Amnesia bemutatóján az anya-gyermek kapcsolat harmóniáját szimbolizáló ruhákat láthattak.
Az óratrendeket ezúttal a BL Óraszalon hozta el.
A Tchibo legújabb kollekciója is terítékre került.
Habár a Tchibo nevét legtöbben csupán a kávéval
azonosítják, sokkal többről van szó! Kéthetente
megújuló ruhakollekciójából ezúttal az őszi, esős
időre felkészülve a gyerekeknek szánt esőkabátok
és gumicsizmák széles palettáját mutatták be, valamint a márka őszi kollekcióját is megtekinthették
az érdeklődők. A második felvonásban is legalább

olyan változatos trendek vártak a közönségre, mint
amilyen az őszi falevelek sokszínűsége. A New
Yorker kollekciójában, akár az őszülő faleveleknél,
a bordó és a keki zöld színek jelentek meg. Majd a
Promod összeállítását tekinthették meg. A Promod
arra hivatott, hogy olyan divatot kínáljon, amellyel
minden nő könnyedén azonosulni tud, és amely elutasítja a rövid időre érvényes tendenciákat. Így Ön
megalkothatja egyéni stílusát és mindig önmaga

bemutatja:
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Kávécsodák 100% arabica kávéból!
A Coffeeshop Company elkötelezett a kiváló minőségben elkészített kávéitalok iránt, amelyeknek a helyesen lefőzött eszpresszókávé az alapja.
A titok a víz 90-95 C° vízhőmérsékleten való
erős, gyors (15-30 mp) és egyenletes átengedése
a frissen őrölt kávén. Az így elkészített kávé szív, vérnyomás- és gyomorkímélő is, mert a kevesebb koffein- és savtartalom mellett több mint 60
éteri aroma szabadul fel a kávézók örömére. Teában is széles választékot kínál a Coffeeshop! A 12
fajtából álló „Art for Tea” teaválogatásban mindenki megtalálja a számára megfelelő gyümölcs,
fekete vagy zöld teát, amelyet kívánságra jegesen
is elkészítenek. A közelgő ünnepi alkalmaknak
megfelelően rengeteg akcióval és új termékekkel
várja Önöket a Coffeeshop kávézó a -1. szinten,
ahol különbféle árkedvezményeket lehet elérni
a 6+1 törzsvendégkártyával, diákigazolvánnyal
vagy akár Facebook-bejelentkezéssel is.

Coffeeshop Company kávézó, Debrecen Fórum Bevásárlóközpont.
A bevásárló központ -1.
szintjén, a szökőkútnál
található a Coffeeshop
Company kávézó, amely
egy ausztriai franchise
lánchoz tartozik. Ennek a
hálózatnak több mint 30
országban vannak üzletei
világszerte. Magyarországon 22 üzlet biztosítja a
minőségi kávézás élményét.
A Coffeeshop Company kizárólag kiváló minőségű, 100%-os arabica kávét használ a kávéitalok
elkészítéséhez. Az arabica kávéfajta tökéletesen
használható a mai kávézási stílushoz illő natúr és
ízesített kávék elkészítéséhez, mint például az akciós Sütőtökös, Mézeskalácsos és Juharszirupos
Caffé-Latte!
Az arabica kávé koffeintartalma jóval alacsonyabb (kb. 1/3-a) a robusta kávéfajtákéhoz képest, így a koffeintartalomra érzékenyebbek is
bátran fogyaszthatják akár a késő délutáni, esti
órákban is. Kisebb savtartalma miatt kíméletes
a gyomorhoz, kellemes kakaós ízjellege miatt

www.coﬀeeshopcompany.hu, Facebook.com/coﬀeeshopforum
közkedvelt kávéfajta, a világ kávétermelésének
75%-át teszi ki. A kávézó természetesen minden
kávéitalt kívánság szerint koffeinmentes kávéból,
akár laktózmentes vagy szójatejjel is elkészít.

Mascarponéval sült
csirkemell
Hozzávalók:
• 4 csirkemell • egy marék koktélparadicsom és olajbogyó
• 250 g mascarpone • egy nagyobb ág bazsalikom
• só, bors, olívaolaj • parmezán

Elkészítés:
A csirkemelleket felezem, hogy ne legyenek olyan vastagok a szeletek.
Mindkét felüket sózom, borsozom, majd a felforrósított serpenyőben egy
kevés olívaolajon körbepirítom őket. A szeleteket a sütőtál aljára fektetem,
rájuk szórom az olajbogyót, a paradicsomot és rájuk tépkedem a bazsalikom felét. A mascarponét a tetejükön
elegyengetem.
A tetejükre tépkedem a maradék bazsalikomot, és megszórom reszelt parmezánnal. 200 fokra előmelegített sütőben 25-30 perc alatt összesütöm.
Szűcs-Tarcsa Anita

Pudingos krémes
Hozzávalók a tésztához:
• 40 dkg liszt • 20 dkg porcukor • 20 dkg RAMA (olvasztva) • 1 cs. sütőpor
• 1 cs. vaníliás cukor • 1 citrom reszelt héja • 4 tojás sárgája
Hozzávalók a krémhez:
• 5 dl tej • 2 cs. vaníliás puding • 7 ek. cukor
• 1 nagy doboz 20%-os tejföl (kb. 375 gr)
• 1,5 konzerv őszibarack (apró kockára vágva)

Elkészítés:
A tészta hozzávalóit egy tálba öntjük, belereszeljük a citrom héját és öszszedolgozzuk. A kész tésztát kétfelé vesszük. Az egyiket kinyújtjuk, és
sütőpapírral kibélelt tepsibe (kb. 25x35 cm) tesszük. Elkészítjük a krémet:
a tejet, cukrot, pudingport összekeverjük és megfőzzük a pudingot. Ha
besűrűsödött, a tűzről levéve hozzákeverjük tejfölt és az őszibarack kockákat. A kész krémet beleöntjük a tepsibe. A tészta másik
felét is kinyújtjuk és a krémre tesszük. Sütőbe helyezés
előtt villával sűrűn megszurkáljuk a tetejét.
Előmelegített sütőben 180 fokon kb. 35-40 percig (világosbarnára) sütjük. Tálalás előtt porcukorral meghintjük
a tetejét. Másnap fogyasztható.
Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

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

5.000 Ft értékű utalványt.

Előző kirakós
játékunk nyertese
Udvardy Zsolt László,
balra Derecskei György,
a Geox üzletvezetője.
A nyertes nyereménye
5.000 Ft értékű
vásárlási utalvány.

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: 2016. november 14.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.
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