
AGAZINAGAZIN
Információk és hírek a régió legszebb bevásárlóközpontjából2018. október X. évfolyam 86. szám

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!

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 
üzlet 

800 
parkolóhely 

Az Ön 
kényelméért!

w w w . f o r u m d e b r e c e n . h u

hétfő-szombat:  09:00-20:00
vasárnap:  10:00-18:00

Nyitvatartás

Kedves Olvasó!
10 éves lett a Fórum Debrecen!
Születésnapi nyereményjátékunk 
még javában tart, november 10-ig 
mindenkinek lehetősége van játsza-
ni és megnyerni a heti 1 millió forin-
tos vásárlási utalványt, vagy a fődí-
jat, a Citroen C3 Aircross SUV autót.
Októberben a divathét keretében 
megtekinthetik a legújabb őszi tren-
deket a kifutón. A ruhatár felfrissíté-
sére is lehetőség lesz, mégpedig óriá-
si kedvezményekkel, jönnek ugyanis 
a Glamour-napok!
A hónap végén két rendezvénnyel is 
várjuk látogatóinkat: az Állásbörzén 
számtalan vállalat képviselteti majd 
magát, az Egészségvásáron pedig 
akár szűrővizsgálatokon is részt ve-
hetnek a vásárlók, hiszen nem győz-
zük hangsúlyozni, hogy mennyire 
fontos az egészségmegőrzés!

Átányi Ajtony center-menedzser

 A Fórum tízéves fenn-
állását ünnepeljük idén, és ez 
alkalomból nagy meglepeté-
sekkel készültünk! Ha esetleg 
még nem hallotta a nagy hírt, 
10 héten át kisorsolunk 10 vá-
sárlót, akik 1 millió forintnak 
megfelelő Fórum Vásárlási 
Utalványt költhetnek el a cen-
terben.

Az első négy sorsolás már megvolt, 
a szerencsések megkapták és le is 
vásárolhatták nyereményüket. Az 
első két nyertest arról kérdeztük, 
mit éreztek akkor, amikor megtud-
ták, ők nyerték az 1 millió forintos 
utalványt, illetve mire költötték el 
a nyereményt. A részletek a követ-

kező oldalakon, a velük készített 
interjúkban olvashatók.
A nyereményjátékban azok vehet-
nek részt, akik 10 ezer forint felett 
vásárolnak. A vásárlást igazoló 
blokk ellenében valamennyi játé-
kos egy nyereményszelvényt kap 
az információs pultnál, ezzel in-
dulhatnak a heti 1 millió forintos 
Fórum Vásárlási Utalványokért, 
amelyeket kilenc héten keresz-
tül péntekenként sorsolunk ki. A 
nyertesek egy igazi shoppingnapot 
tölthetnek el a bevásárlóközpont-
ban, ahol egy stylist is segíti őket 
a választásban, hogy az élmény 
igazán exkluzív legyen. A tízedik 
1 millió forintos vásárlási utalvány 
a finálé napján, november 10-én 

kerül kisorsolásra. Számos divat-
márka, étterem és kávézó járul 
hozzá a vásárlók kikapcsolódásá-
hoz immáron egy évtizede. A töké-
letes időtöltés érdekében megannyi 
színvonalas rendezvénynek adott 
otthont a bevásárlóközpont, így 
biztosítva még kiválóbb helyszínt 
a minőségi szabadidő eltöltéséhez. 
Ezután sem lesz ez másként, hiszen 
október 4. és 7. között a divatrajon-
gókat divathéttel várjuk, amelynek 
ezúttal a cirkusz impozáns világa 
lesz a témája, ennek megfelelően 
cirkuszi statiszták és cirkuszi ele-
mek teszik majd színesebbé a be-
mutatókat. A 15 m2-es LED-fal és a 
fényeffektek új dimenzióba emelik 
majd a show-t. Természetesen nem 

feledkezünk meg a szülinapról 
sem, az ikonikus tízes szám több-
ször is megjelenik majd. Az őszi 
kollekciókat az érdeklődők mind 
a négy napon 17 órától tekinthetik 
meg. 
Természetesen az akciók sem 
maradhatnak el októberben. A 
Glamour-napok keretében óriá-
si kedvezmények, és akár 70%-os 
akciók várják a vásárlókat október 
11. és 14. között. Legyen szó ruhá-
zati darabokról, kozmetikumok-
ról vagy elektronikai cikkekről, a 
Glamour-kuponokkal a kedvező ár 
garantált!

Divatban és kikapcsolódásban 
gazdag októbert kívánunk!

TESTEM: Debreceni 
Egészségvásár
Október 27-én és 28-án újra az 
egészség kerül a középpontba! 
Ingyenes egészségügyi szűréseken is 
részt vehetnek a látogatók.

Debreceni 
Állásbörze
A régió legnagyobb 
munkáltatói hozzák 
el üres álláshelyeiket. 
Megéri benézni!

Együtt a rák ellen
Színvonalas progra-
mok, ingyenes szűrések 
október 5-én 15 órától a 
Fórum legalsó szintjén!

Nyerj egy Citroën Nyerj egy Citroën 
C3 Aircross C3 Aircross 

SUV SUV 
autót!autót!

www.forumdebrecen.hu

ŐSZI
GLAMOUR

NAPOK
2018. OKTÓBER 11-14.
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  Széles kínálattal, remek akciók-
kal és szuper rendezvényekkel várja vásár-
lóit a Fórum immáron tíz éve.

Tíz éve nyitotta meg kapuit a Fórum Bevásárló-
központ a cívisváros szívében, s azóta megannyi 
programmal, interaktív kiállítással, divatbemu-
tatóval és nem utolsósorban világmárkák tár-
házával kedvez a betérő látogatóknak. A szóra-
kozási és kikapcsolódási lehetőséget is nyújtó 
center idén nem mindennapi nyereményjáték-
kal ünnepli születésnapját: szeptember elejétől 
tíz héten át talál gazdára nem kevesebb, mint 
egymillió forint. Az, hogy mindez nem csupán 
hiú ábránd, eddigi nyerteseink is bizonyítják, 
mostanáig ugyanis már több szerencsés vásár-
lónk is átvehette egymillió forint értékű vásárlá-
si utalványát, amelyet a Fórumban költhettek el.
A Fórum missziója, hogy a hagyományos bevá-
sárlóközpont szerepén túl is kínáljon érdekes-
ségeket a vásárlóinak. A mintegy 30 ezer négy-
zetméteren található közel 120 üzlet mellett 
izgalmas rendezvények és kiváló szórakozási 
lehetőségek is várják a látogatókat. Aki betér, 
nem csupán a nemzetközi és világmárkák szé-
les kínálatából válogathat, hanem az éttermek 
és kávézók székein is megpihenhet egy-egy fi -
nom fogás mellett. A tökéletes kikapcsolódás 
tehát garantált, mindenkinek érdemes benéz-
nie. Az üzletek kínálata a gyerekektől a felnőtte-
kig mindenkit megszólít. A fő profi l a ruházati 
áruk széles kínálata, ám ezen kívül is megannyi 
üzlet várja a vendégeket: műszaki cikkek, játé-
kok, könyvek, optika, kiegészítők és számtalan 
egyéb termék között válogathatnak a hozzánk 
érkezők. Nagyon fontos, hogy a Fórum mára 
sokak kedvelt találkozóhelyévé is vált, ahová 
szívesen járnak az emberek. Elmondhatjuk, 
hogy az elmúlt évtizedben nemcsak Debrecen-
ből, hanem a régió más területeiről is örömmel 
látogatnak ide.
Fiatalok, idősek, családok egyaránt szívesen 
térnek be a város szívében található épület-
komplexumba, amely folyamatosan pezsgő és 
mozgalmas programokat kínál. Interaktív tár-
latai mindig nagy népszerűségnek örvendenek, 
legutóbb a lovagok és hercegnők világába lép-
hettek át a gyerekek a szürke hétköznapokból. 
A tárlatokon mindig igyekszünk felejthetetlen 
élményt nyújtani kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt. A centerben számos kiállítást építettünk 
meg az idők folyamán, megfordultak már itt 

mamutok és egyéb őslények, de a vásárlók talál-
kozhattak bűvészekkel is. Számtalan sztárven-
dég fordult meg a falak között, itt járt például 
Lakatos Márk, aki segített egy-egy hölgy látvá-
nyos átalakulásában. 
A Fórumban az egészségre is kiemelt fi gyelmet 
fordítunk. Megannyi programon vehettek részt 
a látogatók egy-egy expo során. Akinek pedig 
nem volt ellenére, hogy különféle vizsgálato-
kon vegyen részt, többek között megméret-

hette a vérnyomását, a vércukorszintjét vagy 
akár vért is adhatott. Fontos számunkra, hogy 
az egészségtudatos küldetésünket a jövőben is 
továbbvigyük, hiszen több ezer vásárló fordul 
meg nálunk. A szűrővizsgálatokkal és egyéb le-
hetőségekkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy 
a Fórum sokak egészségéért tett már.
A kiemelt ünnepeken mindig valamilyen extra 
dobással készülünk, a karácsony és a húsvét so-
sem telhet el nálunk unalmasan. A Fórum a vi-

rágkarneválon is rendszeresen indít virágkocsit, 
legutóbb éppen a tízéves fennállásunk volt a 
kompozíció témája. 

Mindig mindenkit szeretettel várunk a Fórum-
ban, születésnapi nyereményjátékunk során 
pedig most bárkinek lehetősége lesz megnyerni 
a számos nyeremény egyikét. Egy biztos: ga-
rantáljuk, hogy mindenki mosollyal az arcán 
tér tőlünk haza.

Boldog születésnapot, Fórum!

  OKTÓBER 4. ÉS 7. között ismét 
divathetet tartunk, amelyen vásárlóink a 
legújabb kollekciókat ismerhetik meg.

Idén a Fórum tízéves szülinapja és a cirkuszi vi-
lág kerül előtérbe őszi divathetünkön, amelyen 
a hagyományoknak megfelelően divatbemuta-
tóval is készülünk. Mind a négy napon 17 órától 
mutatják be modelljeink az őszi kollekciókat. 
Elhozzuk a szezon legjobb darabjait, amelyek 
természetesen a Fórum üzleteiben is megta-
lálhatóak. Egy olyan világba repítjük el a láto-
gatókat, ahol a divaté a főszerep, és ahol bármi 
megtörténhet. 
A kifutón olyan márkák kollekciói jelennek 
majd meg, mint a magyar Magenta, amely a 
fi nom kasmírok, a puha pamutok és a sejtel-
mes csipkék találkozását hozza el idén ősszel 
– mindezt határozott színekkel és formákkal. 
A Magenta tervezőnője, Dankó Ágnes ez al-
kalommal is új életet lehelt a textilekbe, sajátos 
nyomatokkal és szerethető fazonokban élesz-
tette újra őket. Ismét erős üzenetet hordozó 
darabok születtek, amelyek megalkotását nem a 
statement-őrület vezérelte, hanem az, hogy so-
káig lehessenek ruhatárunk hasznos és szeretett 
darabjai, és megmutatkozhassunk általuk. Az 
egyszerű, tiszta vonalak, az újragondolt, mo-
dern romantika és egy kis bohém karakter is 
érvényesül a 2018-as őszi kollekcióban. Ám a fő 
csapásirányt továbbra is az egyéniség kinyilat-
koztatása vezérli.
A New Yorker őszi szettjei a fi atalos, trendtu-
datos célcsoportnak szólnak elsősorban, ép-
pen ezért rendkívül kedveltek is a tinilányok 

körében. A Young Fashion sport és utcai di-
vattermékekből áll, amelyek fehérneműkkel 
és kiegészítőkkel egészülnek ki. A New Yorker 
teljes kollekciója a letisztult divatot fejezi ki, és 

kizárólag csak olyan saját márkákból áll, mint 
az AMISU, a SMOG, a FSBN, a FB SISTER és a 
CENSORED. Minden darab megfelel a márka 
mottójának: „Dress for the moment”, azaz öl-

tözz a pillanatnak. A méltán népszerű Sugarbird 
kollekciójából is csemegézünk őszi divathetün-
kön. A márka az elmúlt években a magyar és 
külföldi divatrajongók egyik kedvencévé vált. 
Nem véletlenül, hiszen játékos, merész és rend-
kívül nőies is egyben. Legújabb őszi-téli kollek-
ciójukban ismét olyan elemek jelennek meg, 
amelyekért világszerte megőrülnek a nők. 
A Virginia időtálló darabjai is megjelennek 
majd a kifutón. Az eredetiség, a kényelem, az 
elegancia és az érzékiség jegyeit képviselő már-
ka ezúttal is a dolgozó nők mindennapjaihoz 
igazodik, de megtalálhatóak köztük olyan da-
rabok is, amelyek a szabadidőben és az ünnepi 
alkalmakkor egyaránt divatosak lehetnek. 
A C&A legújabb, gyermekeknek szánt kollekci-
óját is bemutatjuk. Az üzletben minden gyerek 
megtalálhatja a saját kedvencét, hiszen a mese-
világ sztárjai jelennek meg a felsőkön, pólókon, 
nadrágokon és a kiegészítőkön is. 
A farmer sem maradhat ki az őszi trendek kö-
zül. Elhozzuk a Levis legdivatosabb darabjait is, 
amelyek legfontosabb tulajdonsága a kényelem. 
A dolgos hétköznapokon vagy egy-egy kiemelt 
eseményen ugyanúgy farmerbe bújhatunk, 
mindössze a kiegészítőkkel kell „játszanunk”, 
hogy alkalomhoz megfelelő legyen az öltözé-
künk. Bemutatjuk továbbá a Hervis sportkol-
lekcióját is, hiszen ősszel is ugyanolyan fontos 
a testmozgás. A Laag & Hill férfi as szettjeiben 
pedig  a hétköznapi, casual darabok mellett az 
elegáns öltözködésben is széles választékot vo-
nultatunk fel. 

Szeretettel várunk mindenkit a Fórumban!

Őszi felfrissülés a Fórumban
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Divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat László Zoltán készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

CSODÁLATOS ŐSZ A GARDRÓBBAN
  Az indián nyár elmúltával, a hűvösebb napok beköszöntével ruhatárunkban is megjelennek a melegebb holmik, 

pihe-puha anyagok. 

A bársony az idény nagy visszatérője, így minden ilyen darab telitalálat! Amellett, hogy trendi, kellemesen jóleső érzést is kelt a hidegebb időben. Válasszunk színesebb dara-
bokat, amelyek a sötétebb árnyalatokkal is kiválóan kombinálhatók! A kínálat széles skálán mozog, hiszen a sapkáktól egészen a nadrágokig megtalálhatjuk legújabb kedven-
ceinket. A mindennel viselhető szürke az ősz alapszíne lesz, amely a népszerű, szűk fazonokat egy-egy blézerrel vagy bundával teheti majd teljessé. A barna-fehér kombináció 
letisztult összképet fest, legyen szó kötött pulóverről, blúzról vagy akár egy bőrszoknya kombinációjáról. A visszafogottabb színek mellett előtérbe kerülnek az „örökzöldek” és a 
mályva, amelyek feltűnő és stílusos külsőt kölcsönöznek megjelenésünknek.
 Minták terén az örök klasszikus, a kockás diktál. A maszkulin megjelenést a nőiesebb darabok lágyítják és teszik sikkessé. Számos üzletben fellelhetjük a nekünk leginkább tetsző 
darabokat, s kedvünkre variálhatjuk is őket. A rövidebb fazonokat sem kell mellőznünk: egy vastagabb, színvilágában passzoló harisnyával máris divatossá varázsolhatjuk szet-
tünket a hűvösebb időben.  A virágminta szerelmeseinek sem kell szomorkodniuk, hiszen az ősz sem múlhat el nélkülük – csupán a harsányabb színek mélyebb árnyalatokra 
váltanak. Ne féljünk az anyagoktól, bátran rétegezzük őket, és viseljünk olyan pompás színeket, akárcsak az ősz! 

1. FLÓRA:

FELSŐ MANGO  5595 FT

ZAKÓ PROMOD  13 995 FT

NADRÁG TALLY WEIJL  6995 FT

BOKACSIZMA CCC  20 900 FT

2. GRÉTI:

FELSŐ MAGENTA  14 900 FT

SZONYA MAGENTA  19 900 FT

BOKACSIZMA CCC  9790 FT

3. ANNA:

BUNDA TALLY WEIJL  8995 FT

PÓLÓ TALLY WEIJL 2595 FT

NADRÁG TALLY WEIJL  8995 FT

BOKACSIZMA CCC  9790 FT

10. LILI:

BLÚZ MAGENTA  14 990 FT

BUNDA MANGO 19 995 FT

SZOKNYA TALLY WEIJL  6995 FT

TÁSKA CANGO&RINALDI – 
ART’Z MODELL  82 900 Ft

BOKACSIZMA CANGO&RINALDI  - 
ART’Z MODELL  69 900 FT

11. KATE:

PULÓVER PROMOD 13 995 FT

BŐRSZOKNYA PROMOD  12 995 FT

TÁSKA NEW YORKER  5390 FT

BOKACSIZMA TAMARIS  21 990 FT

1.
2.

3.

10. 11.

7. FLÓRA:

PULÓVER PROMOD  12 995 FT

SZOKNYA NEW YORKER  6590 FT

HARISNYA CALZEDONIA  1995 FT

BOKACSIZMA CANGO&RINALDI – 
ART’Z MODELL  79 900 FT

8. GRÉTI:

RUHA PROMOD  17 995 FT

BOKACSIZMA CANGO&RINALDI – 
ART’Z MODELL  79 900 FT

9. ANNA:

SAPKA MANGO  5595 FT

FELSŐ NEW YORKER  2290 FT

PULÓVER PROMOD  12 995 FT

NADRÁG NEW YORKER  7990 FT

CIPŐ TAMARIS  16 990 FT

TÁSKA CCC  6490 FT

7. 8. 9.

4. KRISZTI:

FELSŐ MAYO CHIX  11 390 FT

KABÁT MANGO  19 995 FT

NADRÁG MAYO CHIX  12 590 FT

CIPŐ CCC  7390 FT

5. KATE:

FELSŐ PROMOD  4495 FT

BUNDA TALLY WEIJL  10 995 FT

SZOKNYA MANGO  13 995 FT

BOKACSIZMA CCC 20 900 FT

6. LILI:

PULÓVER NEW YORKER 5390 FT

RUHA NEW YORKER  4990 FT

CIPŐ CCC  16 500 FT

4. 5. 6.
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SZÜLETÉSNAPI NYEREMÉNYESŐ! 
 ÖN MIRE KÖLTENE 1 MILLIÓ FORINTOT? SZEPTEMBERTŐL 10 HÉTVÉGÉN ÁT KISORSOLUNK EGY-EGY SZE-

RENCSÉST, AKI ELKÖLTHET EGY 1 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ FÓRUM VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT. MIT KELL TENNIE ANNAK, 
AKI NYERNI SZERETNE? 10 EZER FORINT FELETT VÁSÁROLNI A FÓRUMBAN, MAJD KITÖLTENI A NYEREMÉNYSZELVÉ-
NYÜNKET AZ INFORMÁCIÓS PULTNÁL, ÉS BÍZNI FORTUNA KEGYELMÉBEN!

NŐKNEK AJÁNLJUK:

FÉRFIAKNAK AJÁNLJUK:

Marokkói kényeztetés

IBEROSTAR Founty Beach

2018.11.18/7éj, 2 fő részére

all inclusive ellátással: 

346.450 Ft 

4*- os sielés a haverokkal,

pályaszállással
Ferienhotel Kolmhof

2019.01.10-től/4éj, 

félpanzióval: 220.000 Ft

SZEMHÉJFESTÉK PALETTA MAC – DOUGLAS PARFÜMÉRIA 15 490 FT
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ÖLTENI A NYEREMÉNYSZELVÉ

É É Ü É

ORTUNA KEGYELMÉBEN!

MAC DOUGLAS PARFÜMÉRIA 15 490 FT
ILLATOSÍTÓ 

THE BODY SHOP 2590 FT
ÓRA DKNY – 

SMARAGD ÓRA-ÉKSZER 56 900 FT

TESTJOGHURT 
THE BODY SHOP

3690 FT

4K UHD SMART LED TELEVÍZIÓ SAMSUNG UE-55-NU7502UXXH – 
MEDIA MARKT 299 999 FT

MELLTARTÓ INTIMISSIMI 9990 FT

KARDIGÁN VIRGINIA 7990 FT

BOKACSIZMA 
SALAMANDER 

59 990 FT

ÉKSZER SZETT 
CANGO&RINALDI – 

ART’Z MODELL 
70 800 FT

Gucci Bloom Acqua di Fiori - 100 ml
DOUGLAS PARFÜMÉRIA 34 700 FT

PÓRUSFINOMÍTÓ MASZK 
(50 ML) 

DOUGLAS PARFÜMÉRIA 
11 490 FT

CIPŐ 
VAGABOND 

19 990 FT

PULÓVER LEVI’S STORE 
16 990 FT

TIBOR MICHAELS: 
PRADA – AZ ÖRDÖG ÉS A SZENTELTVÍZ, 

EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT., LIBRI 
3990 FT

OKOSTELEFON 
SAMSUNG GALAXY J6 – 

SAMSUNG EXPERIENCE STORE 
69 990 FT

ING C&A 3990 FT

PÓLÓ LEVI’S STORE 
7990 FT

SPORTKAMERA 
GOPRO-HERO5 – 

MEDIA MARKT 
104 998 FT

ÓRA FOSSIL – 
SMARAGD ÓRA-ÉKSZER 

52 900 FT

BICIKLI 
KTM – HERVIS 

339 999 FT

GUARANA ÉS KÁVÉ ENERGIZÁLÓ DUÓ 
THE BODY SHOP 6590 FT

KABÁT GAS 89 900 FT

PARFÜM 
THE BODY SHOP 

6990 FT

BLUETOOTH HANGFAL 
SONY GTK-XB 60 B – 

MEDIA MARKT 
89 999 FT

ÖV CANGO&RINALDI – 
ART’Z MODELL 

34 900 FT
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  Ágnes elsőként vehette át az 
egymillió forint értékű utalványát a Fó-
rum születésnapi nyereményjátékán, 
amellyel elmondása szerint okosan tu-
dott gazdálkodni.

Milyen szerepet tölt be a Fórum az életed-
ben?
Hajdúszoboszlói vagyok, de az időm nagy 
részét Debrecenben töltöm, itt államvizsgáz-
tam, illetve itt is dolgozom. A szabadidőmben 
sokat járok a Fórumba; épp itt vásároltunk, 
amikor az egyik barátnőm mondta, hogy ad-
juk le a nyereményszelvényeket. Nagyon há-
lás vagyok neki ezért az ötletért. Nem gon-
doltam volna, hogy nyerek, még viccelődtünk 
is a kocsiban, hogy el ne hagyjuk a blokkot, 
ki ne dobjuk, hiszen szükség lesz rá, ha nye-
rünk. Aztán a legnagyobb meglepetésemre 
tényleg felhívtak, és közölték, hogy én vagyok 
az első nyertes. Ritkán szoktam nyereményjá-
tékokon részt venni, eddig még soha nem is 
nyertem semmit, igaz, még fiatal vagyok. De 
természetesen nagyon-nagyon örültem, hogy 
most fordult egyet a szerencse kereke, és én 
nyertem: nem rossz azért ezt a szériát egymil-
lió forinttal elkezdeni.

Mit csináltál éppen, amikor megtudtad, 
hogy nyertél?
Éppen dolgoztam, ezért elsőre nem is tudtam 
felvenni a telefont. Majd amikor másodjára 
hívtak, mondták, hogy nagyon örülnek neki, 
hogy felvettem a telefont, de szerintük én 
jobban fogok örülni. Akkor közölték velem, 
hogy én vagyok az első hét nyertese. Nagyon 
boldog voltam, órákig, sőt napokig nem lehe-
tett letörölni a mosolyt az arcomról. 

Mennyire tervezted meg, hogy mire költöd 
el ezt a pénzt?
Pénteken hívtak, és a következő hét szerdá-
ján mentem vásárolni. Volt időm átgondol-
ni, hogy mit vegyek. Úgy gondolom, hogy 

sikerült okosan felhasználni ezt az összeget. 
Szerettem volna új telefont venni, így erre 
mindenképpen szántam a nyereményből. A 
családnak vásároltam egy-két műszaki cik-
ket, vettem ruhákat, több pár cipőt és egy 
wellness hétvégére is befizettem. Épp most 
hétvégén ünnepeltük Gyulán az első évfordu-
lónkat, felfedeztük a várost. Igyekeztem úgy 
vásárolni, hogy legyenek benne élmények és 
tárgyak is.

Ruházati termékeket is vásároltál, meny-
nyire fontos neked a divat? Illetve mennyire 
volt hasznos az, hogy Szűcs-Tarcsa Anita 
stylist is veled volt a nap folyamán?

Kicsit tartottam attól, hogy milyen lesz a 
segítő, de szerencsére pozitívan csalódtam. 
Anita nagyon-nagyon sok mindenben segí-
tett, megterveztük a vásárlást. Előtte leültünk 
egy kávé mellé, sikerült átbeszélnünk a dol-
gokat. Mindenben nagyon segítőkész volt. 
Szemüveget is vásároltam, ebben is adott 
tanácsot. Ugyanúgy a cipőknél is elmondta, 
mi az, ami most divatos, és még praktikus is. 
Most az őszi-téli időszakra vettem egy gyö-
nyörű magassarkút, és néhány fehérneművel 
is megleptem magam. Nagyon hálás vagyok 
neki, ezúton is köszönöm a figyelmességét. 

Rendszeresen vannak különféle programok 
a Fórumban, ezekre el szoktál látogatni?
Ha olyan rendezvény van, ami az érdeklő-
dési körömbe vág, akkor mindenképpen. 
Facebookon követem a Fórum oldalát, és ha 
olyan program van, ami érdekel, akkor azt 
semmiképp sem hagyom ki. De inkább vá-
sárolni vagy csak pihenni járok ide: kikap-
csolódni egy kávé mellett vagy enni valami 
finomat.

Gazdára talált az első egymillió

  Anita az egyike azoknak a szeren-
cséseknek, akik egymillió forintot költhet-
tek el a Fórumban. Nyertesünkkel beszél-
gettünk.

Milyen gyakran fordul meg a Fórumban?
Minden nap ellátogatok a Fórumba, ugyanis a 
közelben dolgozom, és a bevásárlóközpontban 
szoktam parkolni, oda vettem parkolóbérletet. 
Nagy könnyebbség ez nekem, ugyanis a parkolás 
mellett az ügyes-bajos dolgaimat is el tudom in-
tézni. Beszaladok a patikába, bevásárolok, meg-
veszek mindent, amire éppen szükségünk van. 
Nagyon szeretek ide járni, minden egy helyen 
van. Például a manikűrömet is mindig itt ké-
szítettem el, és fodrászhoz is a Fórumba járok. 
Aktív és hűséges látogatója vagyok a bevásárló-
központnak már a nyitás óta. Nagyon szeretem, 
nagyon jó ide betérni, mert egy igazi közösségi 
hellyé nőtte ki magát. Sokszor megesik, hogy 
bent ebédelünk, vagy innen visszük haza az 
ebédet. 

Mennyire követi nyomon a különböző 
nyereményjátékokat?
Általában fi gyelek a nyereményjátékokra, és 
gyakran veszek részt rajtuk. Eddig azonban nem 
volt szerencsém. De valamiért ez a legutóbbi 
most nagyon szemet szúrt. Talán ennek a mar-
ketingje, promója fi gyelemfelkeltőbb volt, sok 
helyen találkoztam a felhívással. Valami húzott a 
nyereményjáték felé, én pedig hiszek a sorsban. 

Fel tudja idézni azt a pillanatot, amikor meg-
tudta, hogy nyert?
Igen, természetesen, sosem fogom elfelejteni. A 
kocsiban ültem épp, és nagyon váratlanul ért. 
Éppen iskolába mentem a lányomért. Felhívott 
egy nagyon kedves női hang, akiről először azt 
hittem, az egyik ismerősöm lehet, nem fi gyel-
tem a számot, ki hív. Aztán amikor a Fórumot 
említette, már kezdtem sejteni, hogy mi lehet 
ez a hívás. Elmondta, hogy én vagyok a nyertes, 
akkor tudatosult bennem ez az egész, rendkívül 
boldog voltam. Beszállt a kocsiba a lányom is, és 

egyből elújságoltam neki a hírt. Nagyon-nagyon 
örültünk, és külön boldogság, hogy ebben az ő 
szerencsés keze is benne volt, ugyanis a nyere-
ményszelvényt éppen ő töltötte ki, ő dobta be. 
Fantasztikus volt az egész, nagyon hálás vagyok, 
tényleg nagyon boldoggá tett bennünket a hír.

Mennyi idő volt felkészülni a nagy bevásárlásra?
Pénteken telefonáltak a hírrel, először a rádióból, 
aztán a Fórumból hívtak. A rákövetkező kedden 
mentünk vásárolni, így egy egész hétvége a ren-
delkezésünkre állt, hogy átgondoljuk, mi minden-
re is van szükségünk, illetve azt, hogy mi mindent 
tudunk majd megvenni az egymillió forintból. 
Tudatosan készültünk, így már szombaton be-
mentünk a Fórumba, és több ruhát is kinéztünk 
a nagyobbik lányomnak. Mivel neki már nem tu-
dok úgy vásárolni, hogy ő nincs velem, fontos volt, 
hogy együtt nézzük ki azokat a ruhákat, amiket 
szeretne megkapni. Én pedig hétfőn is bementem 
és nézegettem, mi mindent szeretnék még venni. 
Az, hogy erre jutott idő, nagyon nagy segítség volt.

Hogyan telt maga a bevásárlás?
Minden pikk-pakk ment. Olyan dolgokat vet-
tünk meg, amire egyébként nem lenne pénz, 
vagy olyan értékű terméket, amit egyébként 
nem vennénk meg. Most drágább cipőt, ru-
hákat is vettünk. Magamat egy aranygyűrűvel 
leptem meg, amit csak úgy nem vettem volna. 
Akartam egy maradandó emléket a Fórumtól, 
most is rajtam van, így ha ránézek, elönt ez a 
nagyon jó érzés. Vettünk még egy nagyobb té-
vét, ami nagyobb beruházás volt. Illetve több 
dolgot beszereztünk a családtagoknak is, ki-ki, 
amire vágyott.

Ráadásul a bevásárláshoz kaptak egy kis 
segítséget is.
Nagyon aranyos volt Anita, a stylist. Végigkísért 
minket, kedves volt, nem siettetett. Jött utánunk 
egy londiner, aki a vásárlás alatt vitte a csomagja-
inkat. Rendkívüli érzés volt, kicsit olyan elegáns-
nak hatott, különlegesnek éreztük magunkat. 
Örök életre egy felejthetetlen élmény marad.

„Különlegesnek éreztük magunkat.”
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DEBRECENI ÁLLÁSBÖRZE 
– AHOL A MUNKA TALÁL RÁ AZ ÁLLÁSKERESŐRE

Nem mindig alakul úgy, ahogy elterveztük. Előfordul, hogy a főnök és a közösség jó, de a 
munka kegyetlen – kegyetlenül céltalan, kegyetlenül megerőltető, kegyetlenül egyhan-
gú. Persze az is lehet, hogy a munka álom, a feladat magasztos, a siker kézzelfogható, ám 
a körítés lélekölő és elviselhetetlen, legyen szó kollegiális „jóindulatról” vagy munkahelyi 
miliőről. Az is kiderülhet menet közben, hogy hirtelen, meggondolatlanul váltottunk, és 
egyáltalán nem találjuk a helyünket az új munkakörben, más feladatok között. Ha bár-
melyik körbe beletartozónak érezzük a saját pillanatnyi helyzetünket, itt az idő: adjunk 
új esélyt magunknak!

Az október 26-án, pénteken megrendezésre kerülő Debreceni Állásbörzére hagyomá-
nyosan a kelet-magyarországi régió legnagyobb munkáltatói (többek között a KRONES, 
a Bosch, az IT Services, a DIEHL, a National Instruments, a TAVA, a FAG, a Thyssenkrupp 
és a Coloplast) hozzák el üres álláshelyeiket. Jól megközelíthető, közkedvelt belvárosi 
helyszínen, a Fórum Debrecenben egy egész napon át, egy helyen tájékozódhatunk a 
környékbeli szabad pozíciókról. Ne legyenek fenntartásaink! A cégek és vállalatok ko-
rántsem kizárólag diplomás pályakezdőket keresnek; olyan széles a kínálat, hogy köny-
nyen előfordulhat, éppen a mi végzettségünkre, tapasztalatunkra és szakértelmünkre 
van szükség. Adjuk át önéletrajzunkat a munkáltatók képviselőinek személyesen!
 
A Debreceni Állásbörze esély a kikapcsolódásra is: a nyitva tartási időben regisztráló láto-
gatók között a kiállítók által felajánlott nyereményeket sorsolnak ki.

DEBRECENI ÁLLÁSBÖRZE 
OKTÓBER 26., PÉNTEK
FÓRUM DEBRECEN, 1. SZINT
NYITVA: 9 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT

TESTEM: DEBRECENI 
EGÉSZSÉGVÁSÁR

 

SZŰRÉSEK, GYÓGYÁSZOK ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÓK A FÓRUM DEBRECENBEN.

 
Ha egészség nincs, semmi nincs. Se belső béke, se fényes reggelek, se munkakedv. Meg-
inoghat a holnapba vetett hit, elhomályosulhatnak a céljaink, és nem utolsó sorban érté-
kes emberi kapcsolataink kerülhetnek veszélybe. A fi zikai jóllét tehát a kiegyensúlyozott 
élet legalapvetőbb feltétele. Aki felelősséggel gondolkodik a jövőjéről, az az egészségére 
befektetésként tekint, amit őrizni és rendben tartani kell – magunknak és a holnapnak 
tartozunk ennyivel. Ám csak az tud rendet tartani kint, akinél bent is rend uralkodik – 
igaz ez a test és a lélek olykor rejtélyesnek tűnő egymásra hatására is. 

Hogy kívül-belül jól érezzük magunkat, ahhoz járul hozzá a debreceni TESTEM Egészség-
vásár, amelyet október 27-én és 28-án (szombaton és vasárnap) rendeznek meg a Fórum 
Debrecen -1. szintjén a bevásárlóközpont nyitva tartási idejében. Az eseményen többek 
között az egészségmegőrzés iránt elkötelezett kiállítók, gyógyászok és szolgáltatók is 
képviseltetik magukat, de különféle szűréseken is részt vehetnek azok a látogatók, akik 
tudják, hogy a megelőzés akár életet is menthet.
Azok, akik nehezen szánják rá magukat a szűrővizsgálatokra és a 
tájékozódásra, de vannak kérdéseik, netalántán félelmeik is, azok 
hasznos információkhoz és konkrét válaszokhoz 
juthatnak a TESTEM Egészségvásáron. A helyszín-
ként szolgáló Fórum Debrecen a legközkedveltebb 
találkozási pont a belvárosban: a kiállítás két napja 
hétvégére esik, így azok is részt vehetnek rajta, 
akik a munkanapokon nem jutnának el hasonló 
jellegű rendezvényre, pedig érdeklődnek az egész-
ségügyi szolgáltatások iránt, valamint biztonságos al-
ternatívákat keresnek egészségük megőrzéséhez vagy a 
gyógyuláshoz.
 
TESTEM: DEBRECENI EGÉSZSÉGVÁSÁR
TERMÉSZETESSÉG, EGÉSZSÉG, SZÉPSÉG
OKTÓBER 2728. SZOMBATVASÁRNAP
FÓRUM DEBRECEN, 1. SZINT
NYITVA: A FÓRUM BEVÁSÁRLÓKÖZPONT 
NYITVA TARTÁSI IDEJÉBEN
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VISSZATEKINTŐ

Megnyílt a mesék birodalma
  Ismét nagyszerű kiállítással ké-

szült a Fórum Bevásárlóközpont a gyer-
mekeknek. A Lovag- és hercegnőképző 
interaktív tárlat során a lurkók nemcsak 
kívülállóként lehettek részesei a kalandos, 
izgalmas és cseppet sem hétköznapi tör-
téneteknek, hanem a már jól megszokott 
módon be is kapcsolódhattak a tárlatba, 
amely ezúttal a mese csodálatos világába 
kalauzolta őket.

Egészen biztos, hogy azok a csöppségek, akik 
bepillantottak a hercegnők és a lovagok izgal-
mas életébe, felejthetetlen élményekkel tértek 
haza. Immáron lovagként és hercegnőként. 
A mesék igazi kincsek minden gyermek számá-
ra, éppen ezért a Fórum legutóbbi interaktív ki-
állításán lehetőségük nyílt, hogy belecsöppen-
jenek egy izgalmas mesevilágba. A centerben 
több szigetet állítottunk fel, ahol érdekes prog-
ramok várták a gyerekeket. A Fórumban min-
dig kiemelt fi gyelmet fordítunk arra, hogy egy-
egy kiállítás ne csak statikusan mutassa meg a 
kicsiknek az éppen aktuális témakört, hanem 
valódi részesei is legyenek a tárlatnak. Nagyon 
sok hercegnőt és lovagot képezetünk ki, akik 
megismerkedhettek a mesék birodalmával és 
varázslatos közegével. 

Fidres-fodros ruhaköltemények, csillogó ci-
pellők, fényes korona – a legtöbb kislány arról 
ábrándozik, hogy egy napon csodaszép király-
lány lesz, akiért hófehér paripán jön el a herceg, 
hogy az idők végezetéig szerelemben éljenek. Il-
legnek-billegnek a tükör előtt az édesanyjuktól 
elcsent ruhákban, kirúzsozzák magukat, ahogy 
azt a nagyoktól látják, és felveszik a legmagasabb 
sarkú topánkát is, amit a szekrényben találnak. 
Szeretik, ha mindenki rájuk fi gyel, imádnak a 
középpontban lenni. Páratlan szépségük pedig 
mindenkit rabul ejt. Most mindez a Fórumban 
meg is valósulhatott a számukra. 
S hogy milyen a herceg? Olyan, aki a félelmetes 
sárkány karmaiból is kimenti a szerelmét, aki-
ért mindent megtesz, akit minduntalan a tenye-
rén hordoz. Aki segít a bajbajutottakon, a jókat 
megvédi a gonosztól, támogatja az elesetteket 

és megvédi a nőket. Minden herceg egy vérbeli 
lovag, aki valamilyen emberfeletti hőstett árán 
nyeri el méltó jutalmát: a királylány kezét.
A bevásárlóközpontban – a már jól megszo-
kott és bevált módon – különböző szigeteken 
elevenedtek meg a mesebeli helyszínek. A kis-
lányok örömére kiállítottuk a hercegnő tornyát, 
amelyben akár arra is volt lehetőség, hogy a ki-
csik elsajátítsák a hercegnői illemtant és egyéb 
szokásokat. Hogyan öltözködik egy hercegnő? 
Milyen ruhát hord, és hogyan hordja a haját? 
Milyen különleges fonatoktól lesz díszes a fri-
zurája? Ezen kérdésekre nemcsak választ kap-
hattak a kicsik, hanem maguk is hercegnővé 
válhattak, így minden kislány álma valóra vál-
hatott.
Ám aki azt hiszi, hogy csak szárazföldi installá-
ciókkal készültünk, nagyon téved. Kiállítottunk 

ugyanis egy tengeralattjárót, amelynek ablaka-
iból a víz alatti világ birodalma tárult a lurkók 
elé. A különleges tengeri élőlények és a gyönyö-
rű kagylók a sellők világába repítették, illetve 
merítették a csöppségeket. Természetesen a tár-
latról a hercegnők közlekedési eszköze, a hintó 
sem maradhatott ki. 
A kisfi úk a lovagi torna keretén belül megis-
merkedhettek és kipróbálhatták a vívás tudo-
mányát. Így a kislányok és a kisfi úk egyaránt jól 
érezhették magukat, miközben kedvenc főhő-
sükké válhattak.
A gyerekek, mint mindig, most is kitörő lelke-
sedéssel vettek részt az interaktív kiállításon, 
és szép emlékekkel, felejthetetlen élményekkel 
gazdagodva térhettek haza. 
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A nyereményjáték 
nyertese 

a képen jobb oldalon 
látható 

Fülöp Dóra Vivien.
Az üzletvezető balra: 

Czibi Ildikó

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG NEKÜNK, MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT!
Egy kis séta a bevásárlóközpontban, és már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÖTT EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2018. október 22-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:

Fórum Debrecen Bevásárlóközpont 4029 Debrecen, Csapó utca 30.

Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.
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SZÜLETÉSNAPI FORGATAG 
A FÓRUMBAN

A nyitás óta eltelt tíz esztendőben a Fórum számos olyan rendezvényt és akciót 

mutatott be, melyeket a vásárlók mindig örömmel fogadtak. Fiatalok, idősek, 

családok egyaránt szívesen térnek be a város szívében található 

épületkomplexumba, mely folyamatosan pezsgő és mozgalmas programokat kínál. 

Interaktív tárlatai mindig nagy népszerűségnek örvendenek.

A TÉT HETI 1 MILLIÓ FORINT VAGY EGY 
CITROEN C3 AIRCROSS AUTÓ!

A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont szeptember elejétől egy tízhetes nyeremény-

játékot indított, hogy együtt ünnepelhessen a vásárlóival. A bőséges 

nyereményözön és az attraktív fődíj mellett továbbra is izgalmas rendezvényekkel 

és hatalmas akciókkal kedveskedik majd a vásárlóinak. 

A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik 10 ezer forint felett 
vásárolnak – a vásárlást igazoló blokk ellenében valamennyi játékos 

egy nyereményszelvényt kap az információs pultnál. Ezzel indulhatnak 
a heti 1 millió forint értékű Fórum Vásárlási Utalványért, amit 9 héten 

keresztül péntekenként sorsolunk ki. A 10. hét tétjét emeljük: az 1 millió 
forint mellett kisorsolásra kerül a fődíj, amely egy álomautó, egy Citroen 

C3 Aircross személygépkocsi lesz.

A promóció első kilenc hetében tehát minden pénteken kisorsolunk 

1 millió forint értékű Fórum Vásárlási Utalványt. 

A nyertesek egy igazi shoppingnapot tölthetnek el a Fórumban, 

ahol az érkezésük után stylistunk segíti majd őket a választásban, 

hogy az élmény igazán exkluzív legyen.

A kép illusztráció.

 Szeretnéd felfrissíteni őszi ruha-
táradat, és eközben több tízezreket spórol-
ni? OKTÓBER 11. ÉS 14. KÖZÖTT MEGTE-
HETED! 20-70% KEDVEZMÉNNYEL várnak 
a Fórum üzletei. Nem kell mást tenned, mint 
megvásárolni a GLAMOUR Magazin októ-
beri számát, vagy letölteni a GLAMOUR-
napok applikációt az okostelefonodra.

És hogy mit is érdemes beszerezned az idei őszi-
téli szezonra?
A dm üzleteinkben idén is akár 50% kedvezmény-
nyel csaphatsz le kedvenc smink- és hajápolási 
termékeidre. Természetesen az anyukák és ba-
báik sem maradhatnak ki a jóból, a Sudocrem 
és a Pampers termékeire 25% kedvezmény jár a 
Rossmann üzletünkben.
Télen különösen fontos, hogy ne csak a külsőnkre, 
hanem az egészségünkre és a rendszeres mozgás 
beiktatására is odafi gyeljünk. A BioTechUSA 20% 
kedvezménnyel várja régi és új vendégeit megújult 
üzletükben.
Ruhákból is betárazhasz,  hiszen az Amnesia, 
a Devergo, a Garage Store, a H&M, a C&A és a 
Hervis üzletünk is 20%-os kedvezményt nyújt a 
teljes árú termékeikre. Cipőt és csizmát pedig a 
CCC Shoes&Bags, a Tamaris vagy a Reno üzle-
tünkben találsz szintén 20% kedvezménnyel.
Egy hosszú, de sikeres vásárlás után a legjobb 
megpihenni! Fogyassz el a Starbucksban egy íz-
letes cappuccinót vagy egy sütit most 20% ked-
vezménnyel! Ám ha inkább az otthoni kávézás 

híve vagy, szerezz be a Media 
Marktból egy De’Longi kávé-
főzőt, amelyre szintén 20% 
kedvezmény jár. Végezetül 
zárd egy jó könyvvel a na-
pot, a Libriben biztosan 
találsz az ízlésedhez illő 
olvasmányt, és most 
még spórolhatsz is 
vele! 

Mindenkinek 
kellemes vásár-
lást és kikapcso-
lódást kíván a 
Fórum Debrecen! 
Spórolj velünk 
a Glamour-
napokon!

Őszi ruhatárfrissítés a GLAMOUR-napokon!


