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Megközelíthető az alábbi 
tömegközlekedési eszközökkel:

11-es, 15/15Y-os, 
22-es, 24-es és 43-as 

autóbuszokkal, 
a 3-as és a 3A jelzésű 

trolibuszokkal, 
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!
Novemberben megrendezzük 
a bajszos Movember akción-
kat, és felhívjuk a � gyelmet a 
fér� akra, az őket érintő beteg-
ségekre, valamint a prevenció 
fontosságára.
Izgalmas programokkal ké-
szülünk. Ezen kívül a Diabé-
tesz és a Füstmentes Világnap 
is ebben a hónapban lesz. 
Sőt, a Joy-napok a kedvez-
ményes vásárlási lehető-
ségekkel még nagyobb él-
ménnyé és élvezetté teszik a 
shoppingolást. 
Bízunk benne, hogy prog-
ramjaink elnyerik majd 
tetszésüket.

Átányi Ajtony center-menedzser
AGAZINAGAZIN A Fórum Bevásárlóköz-

pontba tagadhatatlanul meg-
érkezett az ősz. Az üzletek a 
legújabb kollekciókat kínálják a 
látogatóknak, akik a halloweent 
hirdető tökök és díszletek kö-
zött vásárolhatnak. A november 
újabb izgalmas programokat kí-
nál mindenkinek, aki betér hoz-
zánk, garantáljuk az izgalmas és 
tartalmas időtöltést!

Novemberben ismét kiemelt szere-
pet kap az egészség a bevásárlóköz-
pontban. November 6-ától 12-éig a 
Fórumban is elérkezik a Movember. 
Az eseményt a világ számos országá-

ban minden év novemberében meg-
rendezik, hogy felhívják a � gyelmet 
a prosztatarákra és egyéb – a fér� a-
kat érintő – rákos megbetegedések-
re. A Fórum Debrecen Bevásárló-
központ ugyanebből az indíttatásból 
rendezvényekkel és aktivitásokkal 
csatlakozik a kampányhoz. A szű-
rővizsgálatok fontosságát is szeret-
nénk hangsúlyozni. A Fórumba ér-
kező fér�  látogatóink két napon át, 
november 10. és 11-én szűréseken 
vehetnek részt, emellett szakembe-
rek nyújtanak segítséget a betegség 
korai felismerésében. Nagyon fon-
tos, hogy a fér� akban is tudatosít-
suk, törődjenek az egészségükkel! A 

rendezvény egyik kiemelt eseménye 
a Kathi Béla szervezésében megva-
lósuló, „Fér� as játékok” elnevezésű 
szkanderverseny, melynek nevezési 
díját (1000 forint) bevásárlóköz-
pontunk az Urológiai Klinika ala-
pítványa számára ajánlja fel. A bá-
tor jelentkezők 5+1 kategóriában 
indulhatnak, az amatőr versenyt 
pedig pro�  összecsapások zárják. A 
nevezési díjért garantált ajándékokat 
kapnak a résztvevők. Ráadásul egy 
igazán szerencsés nevező a fődíjat 
is megnyerheti, ez pedig nem más, 
mint egy wellnesshétvége a Saliris 
Resort Spa és Konferencia Hotel jó-
voltából.

Természetesen az akciók sem vá-
ratnak magukra novemberben! A 
Joy-napokon, november 9-12. kö-
zött akár 70%-os leértékeléssel is 
vásárolhatnak nálunk a Joy-kupon 
tulajdonosok. A magazinhoz több 
mint 300 kupon jár, melyekkel a 
Fórum Bevásárlóközpont üzlete-
iben mindenki megtalálhatja a 
kedvére való terméket igazán ked-
vező áron! Legyen szó ruhákról, 
cipőkről, kozmetikumokról és még 
számos termékről, szolgáltatás-
ról, egészen biztosan megtalálja 
nálunk! Jöjjön el a Fórumba nov-
emberben is! Mindenkit szívesen 
látunk!

 MEGNYITOTT! MEGÚJULTUNK!

Dohányzásmentes 
világnap
A cigaretta igen káros a 
szervezetre. Jöjjön el novem-
ber 16-án standunkhoz, és 
tudjon meg többet a leszokás-
ról vagy a megelőzésről.

Stílustanácsadás
Kérje ingyenes szolgálta-
tásunkat, és vásároljon 
stylistunkkal! Személyes 
konzultáció másfél 
órában. Jelentkezés: 
+36-20-235-32-27

Diabétesz 
Világnap 
Ingyenes diabétesz 
rizikófelmérés és vér-
cukormérés november 
10-11-én 16 és 20 óra 
között.
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AGAZINAGAZIN  Nem csak tavasszal, ősszel is meg 
lehet újulni. Ha te is egyetértesz velünk, akkor 
mindenképp itt a helyed!

Elérkezett a várva várt hosszú hétvége, amikor 
újra felfrissítheted a ruhatáradat, neszesszere-
det vagy a lakásod kiegészítőit. Több mint 30 
üzlet vár tárt karokkal minden shoppingolni 
vágyót 20-30-50%-os kedvezményekkel a 
Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban. Az 
olyan boltkórosok, mint én, már tudják, mik 
azok a darabok, kiegészítők, szépségápolási 
kenceficék, amiket be kell szerezni, főleg ilyen 
jó áron! 200 márka vár téged és a barátnőidet 
szuper ajánlatokkal és jobbnál jobb kedvezmé-
nyekkel.
Világmárkák sokasága, legújabb őszi/téli kol-
lekciók szenzációs kedvezményekkel három 
napon keresztül. Több ezer forintot is spórolha-
tunk a nagy vásárlás során az akciós kuponokat 
használva.
Személy szerint én már egy két nappal a vár-
va várt nap előtt megtervezem pontosan, hova 
megyek. Ha időm engedi, futok egy kört a bol-
tokban, vagy az interneten böngészem az üzle-
tek jelenlegi kínálatát. Hidd el, megéri egy órát 
erre fordítani, mert a tömegben meg kell 
harcolni minden egyes darabért. Jobb, 
ha rám hallgatsz, rutinos kuponozó 
vagyok már! Néhány tipp, hogyan 
tudsz hatékony és gyors lenni:
1. Mindenképpen tervezd meg 
az utadat! Nem kell papírra 
írni, de jó, ha a fejedben 
összeáll, pontosan me-
lyik üzletben, mit 
szeretnél meg-
venni, hogy 
célirányosan 
haladhass. 

2. Tudd, hogy mire van szükséged! Csak azért 
mert leárazás van, nem kell az egész boltot feles-
legesen felvásárolni. Nézz szét a szekrényedben, 
milyen kincsek lapulnak, és ennek megfelelően 
vásárolj a szezonra. 
3. Ha már a szekrényedet vizsgálod, sza-
badulj meg a már régen nem használt 
daraboktól! Jobb, ha tőlem tudod, 
úgyse veszed már fel, és csak a 
helyet foglalja. Ugyanakkor fel-
emelő érzés a kiválogatott ru-
hákat rászorulóknak adni, 
akiknek nagyobb szük-
sége van a megunt da-
rabjaidra, minthogy 
csak a szekrény pol-
cain porosodjanak. 

4. Legyen Nálad víz és egy kis csoki a vész ese-
tére! Életmentő lehet.
Mostanra már nemcsak azt lehet tudni, hogy 
milyen színek, de azt is, hogy melyik darabok, 

szabások lesznek a legdivatosabbak 
a következő hónapokban. Az 

biztos, hogy az őszi-téli divat 
kedvez majd azoknak, akik 

elegánsan szeretnek öl-
tözködni, de azok-

nak is, akik 
szívesebben 
bújnak egy 
kényelmes 
melegítő-
be. 

Az őszi divat két nagy irányvonala lesz, és az én 
egyik kedvencem, a nadrágkosztüm-viselet és 
az egyetemista stílus. A kifutókon felvonultatott 
kosztümös kollekciókban rendkívül domináns 
a skarlátpiros és a grenadin, melyeket többnyi-
re semleges színekkel kombináltak. Mindkettő 
magabiztos személyiséget sejtet maga mögött. 
A narancsvörös pedig melegséget és némi vi-
dámságot hoz az őszi napokba.
A másik abszolút kedvencem pedig az óriás 
táskák. Te is mindig jól megtömöd a táskádat, 
és az emberek furcsán néznek rád, hova mész 
ennyi cuccal? Hát ennek ezennel hivatalosan is 
vége! Éljenek a supersize tasik. 
Azt hiszem, alaposan felkészültünk a Joy-
napokra, szóval irány a Fórum Debrecen Be-
vásárlóközpont november 9-12. között, és vá-
sárlásra fel! 

Joy-napok november 9-11.

Óvodások, iskolások, 
tanár nénik fi gyelem!

Fellépőket, zenekarokat, 
betlehemezőket,  énekeseket 
keresünk a Fórum Debrecen 

karácsonyi színpadára!

Jelentkezés: +36/20-235-32-27
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat Fejes Márton, a Tri Lite Stúdió fotósa készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

Divatfórum tél
AGAZINAGAZIN  Mindjárt itt a tél, izgalommal tölt el a karácsony gondolata, de mint a legtöbben, én sem szeretek fázni. Most megmutatom, hogy óvjátok meg magatokat a 

hidegtől úgy, hogy közben trendik maradtok.
Évek óta megunhatatlan a bordó szín, így idén, a hideg hónapok beköszöntével ezüsttel keverve lesz igazi sláger. A fázósabbak mindenképpen szerezzenek be egy fülpántot vagy 
sapkát, amelyen legyen egy kis pláne, például ezüst díszek mintájában. Aki a lapos cipőre szavaz, annak egy mokaszín és egy lapostalpú csizma beszerzése kötelező, aki inkább a 
magasssarkúakat kedveli, annak egy térd fölé érő csizma lehet igazán érdekes. Egy kis ezüst ruci akár szilveszterre is jól kihasználható, így ne féljetek ettől a színtől, bátran vásároljatok 
ilyen darabokat is! A kiegészítők még mindig fontos szerepet töltenek be a megjelenésben, így a táskákról, sálakról ti se feledkezzetek meg! Barnát a barnáknak, hiszen ez mindig bejön! 
Ha szereted a barna színt, akkor jó hírem van! Viseld bátran zölddel vagy éppen kékkel kombinálva nem lőhetsz mellé. Ami kötelező barna ruhadarab viselésekor: a bordó rúzs, hiszen így 
igazi dívás lesz a megjelenésed. Szerezz be egy barna puha mellényt, egy testhez simuló ruhát vagy egy rendkívül designos kabátot, amit már évek óta be-bevetnek a sztárok is - akár 
utcai viselethez is. Igazán nőiessé varázsolja ez a szín a megjelenésed. A csizma itt is harmonizáljon a ruha színével, így egy barna színű lapos vagy magassarkú csizma beszerzése nekünk, 
nőknek melegen ajánlott! A dögös vörös, ami a fér� ak álma, idén is nyerő lesz. Bátrabbak szerezzenek be egy kabátot, hogy már az utcai megjelenésük is feltűnő. Kevésbé hivalkodóak-
nak egy-egy alkalomra elegendő egy test vonalát követő ruci, amitől a pasik majd hanyatt dobják magukat. Ha szeretnénk a szettünket még tovább fokozni, egy szőrme beszerzésével 
igazán elegáns megjelenést kölcsönözhetünk magunknak. Akik nagyon merészek, egy piros magasszárú csizma viselésétől se riadjanak vissza! Sőt, ritka de valóban különleges darab 
lehet a ruhatárunkban egy piros vagy bordó szőrme, vagy akár ezek kombinációja. A lányos lányok nagy kedvence, a rózsaszín idén sem maradhat el. A rózsaszín több színe is menő 
lesz idén, legyen szó púderszínről, tüdőszínről vagy halványabb árnyalatról, hétköznapi és egyben bájos kisugárzást varázsolhatsz magadnak ezekkel a színekkel. Kombináld fehérrel, és 
igazán télies lesz az öltözéked. Szerezz be hozzá egy szőrmés bakancsot vagy csizmát, hogy a leghidegebb téli napokon se fagyjon le a lábad. Egy rózsaszín sál vagy sapka beszerzése 
kötelező a szín kedvelőinek, egy szép rózsaszín kabáttal egyetemben. Ne feledd,  a Fórum nyitva van most is!  Xoxo, Anita

10. ALEXA
Sapka (Promod)  3995 Ft
Kardigán (Sugarbird)  23 990 Ft
Pulóver (Promod)  8995 Ft
Táska (Magenta)  10 990 Ft
Nadrág (Sugarbird)  20 990 Ft
Cipő (Tamaris)  32990 Ft

11. GRÉTI
Kabát (Tally Weijl)  14 395 Ft
Ruha (Art’z Modell)  12 990 Ft
Cipő (CCC)  10 900 FT

12. ANGI
Kardigán (Magenta)  6990 Ft
Nadrág (Magenta)  18 900 Ft
Sál (Magenta)  2990 Ft
Cipő (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  119 900 Ft

1. 2. 3.

7. 9.8. 10. 12.11.
7. BEA
Kabát (Mango)  27 995 Ft
Felső (Envy)  12 990 Ft
Táska (Tamaris)  22 990 Ft
Szoknya (New Yorker)  6290 Ft
Cipő (CCC)  9790 Ft

8. ANNA
Stóla (Art’z Modell)  40 000 Ft
Pulóver (New Yorker)  6290 Ft
Táska (CCC)  9790 Ft
Nadrág (Mango)  11 995 Ft
Cipő (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  109 900 Ft

9. LILI
Mellény (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  199 900 Ft
Ruha  (Envy)  15 990 Ft
Táska (CCC)  7390 Ft
Cipő (CCC)  9790 Ft

1. GRÉTI
Fejpánt (Promod)  3995 Ft
Pulóver (Mango)  11 995 Ft
Táska (Promod)  5995 Ft
Nadrág (Mayo Chix)  8990 Ft
Cipő (Art‘z Modell-
Cango&Rinaldi)  64 900 Ft
Karkötő (Art’z Modell-
Cango&Rinaldi)  43 900 Ft

2. ALEXA
Sál (Promod)  5995 Ft
Ruha (Art’z Modell)  13 990 Ft
Táska (Mango)  6995 Ft
Cipő (Tamaris)  25 990 Ft

3. ANGI
Sapka (Magenta)  3990 Ft
Kardigán (Mayo Chix)  14 990 Ft
Felső (Magenta)  4990 Ft
Táska (Magenta)  6990 Ft
Nadrág (Tally Weijl)  7995 Ft
Cipő (Tamaris)  29 990 Ft
Nyaklánc (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  24 900 Ft

4. LILI
Mellény (New Yorker)  6290 Ft
Garbó (Magenta)  17 900 Ft
Szoknya (Promod)  8995 Ft
Cipő (CCC)  14 500 Ft
Karkötő (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  24 900 Ft
Gyűrű (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  16 900 Ft

5. ANNA
Ruha (Sugarbird)  32990 Ft
Nyaklánc (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  78 900 Ft
Cipő (CCC)  22 900 Ft
Karkötő (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  25 900 Ft
Gyűrű (Art’z Modell- 
Cango&Rinaldi)  18 900 Ft

6. BEA
Kabát (Promod)  39 995 Ft
Ruha (Mango)  9995 Ft
Táska (Promod)  14 995 Ft
Cipő (Art’z Modell- Cango&Rinaldi) 
 74 900 Ft

6.4. 5.
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AGAZINAGAZIN November 10-én, a Movember 
programok keretein belül fellép a Spencer 
Hill Magic Band. 

A zenekarról az egyik alapítóval, Kiszely Krisztián-
nal beszélgettünk.

Mit tudhatunk a Spencer Hill Magic Band meg-
alakulásának történetéről?
A zenekart két testvéremmel, Gergővel és Dávid-
dal alapítottuk egy családi összejövetelen. Mi azon 
szerencsések közé tartozunk, akik még mozikban 
látták Bud Spencer és Terrence Hill � lmjeit. Eze-
ket utána sorra adták a televíziók, és DVD-n is 
forgalomba kerültek. Nagyon jó volt újranézni a 
� lmeket, hiszen gyerekkorunk hőseit csodálhattuk 
újra. A zene nagyon közel áll mindhármunkhoz, 
tanultunk zenét és zenekarokban játszottunk, így 
nem volt véletlen, hogy fel� gyeltünk a Spencer-
Hill � lmek zenéire is. Azon gondolkodtunk, hogy 
csinálni kellene egy olyan zenekart, ami ezeket 
a betétdalokat játssza. Ezeket többnyire családi 
és baráti összejöveteleken játszottuk, nagy siker-
rel. Azonban komolyabban csak évekkel később 
kezdtünk el ezzel foglalkozni, 2006-ban kezdtünk 
el koncertezni. Jelasity Péter szaxofonossal Ger-
gő már a 90’-es években együtt zenélt az akkori 
jazz-rock zenekarában, majd a 2000-évek elején a 
fehérvári Big Band-ben is, ahol Csorba Péter do-
bolt. Őket ebből a világból csábítottuk el, mond-
hatni, igen könnyedén. A testvéreim egyébként 
ekkor jártak a székesfehérvári Dr. Lauschmann 
Gyula Zenemüvészeti Jazz Szakközépiskolába. Az 
időzítés tökéletes volt, ugyanis a hiányzó billentyűs 
posztra Horváth Jánost, énekesnek pedig Mészáros 
Tamást hívtuk a zenekarba. Azóta már cserélődtek 
a tagok, Mészáros Tamás helyett Zsigmond Lajos 
csatlakozott hozzánk énekesként, Csorba Péter 
helyett pedig Ho�  Marcell ült a dobok mögé. A 
zenekar nevébe mindenképpen bele szerettem vol-

na tenni a Spencer és Hill nevet, de úgy éreztem, 
kell még hozzá valami más is, amiből az is kiderül, 
hogy ez egy egyedi, különleges zenekar. Így toldot-
tam meg egy „magic”-kel is. Az ötlet onnan jött, 
hogy korábban sokat hallgattam Frank Zappát és 
Captain Bee� eart-ot, utóbbinak pedig egy Magic 
Band nevezetű bandája volt. Vettem a bátorságot, 
és én is a név használata mellett döntöttem. Fon-
tos arról is szót ejteni, hogy a zenekarban a három 
Kiszely testvéren kívül mindenki professzionális, 
konzervatóriumot végzett jazz-zenész, akik más, 
nagy sikerű magyar formációkban is zenélnek.

Szerinted mi a zenekar népszerűségének a titka?
Amikor elkezdtük, hiánypótló dolgot vittünk a ze-
nei életbe. Addig nem létezett olyan zenekar sehol 

a világon, ami élőben játszotta volna ezeket a � lm-
zenéket. Amikor színpadon vagyunk, őrületesen jól 
érezzük magunkat. Habár mindenki zenél más ze-
nekarban is, nekünk ez az úgynevezett örömzenélés. 
Nincsenek elvárások, nincs menedzser, a magunk 
urai vagyunk. A rajongóinktól csak annyi választ el 
minket, hogy mi éppen zenélünk. Semmi más. A 
közönség jellemzően a 25 és 45 év közötti korosztály. 
A rajongói találkozókra azonban sokan jönnek már 
a gyermekeikkel, akik szintén ezeken a � lmeken és 
zenéken cseperednek fel.

Van kedvenc Spencer-Hill � lmed?
Nem tudok konkrétan egyet megemlíteni, hiszen 
ezek a � lmek számomra nagyon nagy jelentőséggel 
bírnak. Mindegyik nosztalgiát ébreszt bennem, hi-

szen visszarepítenek a gyerekkorba. Nagyon szere-
tem például a Bűnvadászokat, de említhetnék még 
� lmeket, hiszen mindegyik közel áll hozzám.

Bud Spencer és Terrence Hill 
filmzenék a Fórum színpadán

SPENCER HILL MAGIC BAND 
ZENEKARI TAGOK:
• Hoff  Marcell – dob
• Horváth János – billenty
• Jelasity Péter – sax
• Kiszely Dávid – gitár
• Kiszely Gergely – bass, vokál
• Kiszely Krisztián – gitár, vokál
• Zsigmond Lajos – ének, billentyű

„Növessz bajuszt, és ments meg egy manuszt!”
MOVEMBER: PREVENCIÓ A FÉRFIEGÉSZSÉGÉRT!
2017. NOVEMBER 6-12.
PROGRAMOK, SZŰRÉSEK, TANÁCSADÁSOK 
A FÓRUMBAN!

Az eseményt a világ számos országában minden év 
novemberében megrendezik, hogy felhívják a � gyel-
met a prosztatarákra és más – a férfi akat érintő – rá-
kos megbetegedésekre.
A FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont ugyanebből 
az indíttatásból rendezvényekkel és aktivitásokkal 
csatlakozik a kampányhoz. Három napon át szű-
réseken vehetnek részt fér�  látogatóink, emellett 
szakemberek nyújtanak segítséget a betegség korai 
felismerésében.

A rendezvény egyik eseménye a „Fér� as játékok” el-
nevezésű szkanderverseny, melynek nevezési díját 
bevásárlóközpontunk az Urológiai Klinika alapítvá-
nya számára ajánlja fel.

JÁTÉKOK: asztalitenisz, csocsó, biliárd, 
Xbox, darts
A játékok ingyenesek és a lenti 
időintervallumokban elérhetők.

November 6-tól 10-ig (hétfő - péntek) 
16:00-20:00
November 11. (szombat) 10:00-20:00
November 12. (vasárnap) 10:00-18:00

SZŰRÉS, FELVILÁGOSÍTÁS
November 10-11. (péntek - szombat) 
14:00 – 18:00
A rendezvény ideje alatt (pénteken és szombaton 
14.00-18.00 óra között) a szűrőasztaloknál Uroló-
gus orvos a DE KK Urológiai Klinikáról, a Holnapom 
Egyesület és a Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete 
végzik a PSA gyors-teszteket, egyéni tanácsadást, 
dagantaprevenciós beszélgetéseket. Önvizsgálati 
technikákat is el lehet sajátítani szemléltetőeszkö-
zökön és egészség totóval is várjuk az érdeklődőket.

PROGRAMOK
November 10. (péntek)
14:00 – Megnyitó (MOVEMBER) 
17:00 – Spencer Hill Magic Band zenekar  fellépése
közben: sörivó - virslievő verseny
November 11. (szombat)
14:00-17:00 – „Férfi as Játékok” szkanderverseny  –
az esemény koordinátora Kathi Béla
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

AGAZINAGAZIN Novemberben indul a Movember, 
vagyis a fér� ak egészségére és a prosztatarák 
felismerésének fontosságára irányuló kam-
pány. A Fórum Bevásárlóközpont is csatlako-
zik a nemes kezdeményezéshez, és különleges 
programokkal készül a mozgalom apropóján.

Már önnek is feltűnt, hogy novemberben egyre 
több a szőrös férfi? Sokuk ilyenkor félredobja a 
borotvát, bajuszt és/vagy szakállt növeszt. Te-
szik ezt egy nemes kezdeményezés céljából, ami 
nem más, mint a Movember. A szó a bajusz (an-
golul mustache) és a november összevonásából 
keletkezett, a mozgalom célja pedig nem más, 
mint hogy felhívják a figyelmet a férfiak egész-
ségére és a prosztatarák idejében való felisme-
résére, a szűrések fontosságára. A nemzetközi 
kampány során igyekeznek tudatosítani a férfi-
akban, hogy nekik is törődniük kell az egészsé-
gükkel. A prosztatarák a második leggyakoribb 
halálok az 50 év feletti férfiak körében, évente 
hazánkban mintegy ezerötszázan veszítik el az 
életüket a betegségben. Az újonnan diagnosz-
tizáltak száma pedig hatezerre tehető. Abban 
az esetben, ha a férfiak 45-50 év felett évente 
egyszer eljárnának szűrésre, a halálozások szá-
ma nagymértékben csökkenhetne. Az időben 
felismert prosztatarák ugyanis jól gyógyítható.

Világszerte elterjedt

A Movember mozgalom Ausztráliából indult, 
ahol egy baráti társaság eldöntötte, bajuszt nö-
vesztenek és visszahozzák annak divatját. Ado-
mányokat kezdtek el gyűjteni a prosztatarák 
áldozatainak, ennek szimbóluma pedig nem 
más lett, mint maga a bajusz. A kezdeményezés 
annyira népszerűvé vált, hogy rövid időn belül 
nemzetközi szintre nőtte ki magát, és egyre több 
fér�  növesztett bajuszt. A fér� ak arcszőrzete, a 
bajusz és a szakáll így egy jó ügy szimbólumává 
vált. Ezek a fér� ak, amellett, hogy büszke bajusz-
viselők, fontosnak tartják az egészségmegőrzést, 
a szűrővizsgálatok látogatását, és erre minél több 
fér� nak szeretnék a � gyelmét felhívni. A világ-

sztárok körében sem maradt el a Movember 
népszerűsége, többek között Brad Pitt, Johnny 
Depp vagy Ben A�  eck is büszke bajuszviselővé 
vált. Szerencsére a celebeken kívül is számos fér-
�  élt és él évről-évre újra a bajusznövesztés le-
hetőségével. Magyarországon 2009 óta dübörög 
a Movember, így országszerte számos fórumon 
hirdetik az erősebbik nem egészségét őrző szű-
rővizsgálatok fontosságát. Fontos felismerni az 
urológiai vizsgálatok jelentőségét, hiszen a korai 
felismerés életeket jelenthet.

Movember a Fórumban is!

A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont a kez-
detektől elkötelezett az egészség és a szűrő-
vizsgálatok fontossága mellett. Míg október-
ben a mellrák elleni harcban vállalt szerepet, 

novemberben a férfiak egészsége kerül fó-
kuszba. A bevásárlóközpont rendezvényekkel 
és aktivitásokkal is csatlakozik a Movember 
kampányhoz. November 6-tól 10-ig asztali-
tenisz, csocsó, biliárd és Xbox konzolok gon-
doskodnak az aktív kikapcsolódásról. A férfi 
látogatók három napon át (november 10-12. 
között)  szűréseken vehetnek részt, emellett 
szakemberek nyújtanak segítséget a betegség 
korai felismerésében. A Fórumban természe-
tesen a könnyed, szórakoztató programok sem 
maradnak el. A rendezvény egyik eseménye a 
„Férfias játékok” elnevezésű szkanderverseny, 
melynek nevezési díját bevásárlóközpontunk 
az Urológiai Klinika alapítványa számára 
ajánlja fel. A zenei csemegéről november 10-
én a Spencer Hill Magic Band gondoskodik 
majd.
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AGAZINAGAZIN Debrecen folyamatosan fejlődik, a 
naprakész tájékoztatásban pedig a Fórum Be-
vásárlóközpont is szerepet vállal. 

Mátyus László, a Smart City vezető szakértője 
nyilatkozott lapunknak.

Mi a Debrecen Smart City legfőbb célkitűzése?
A Smart City koncepció egy intelligens, innova-
tív, élhető, hatékony, fenntartható, okos, egészsé-
ges várost vizionál. Vagyis röviden: a Smart City 
célja, hogy javítsa a városi életminőséget.

Sok helyen halljuk, hogy Debrecen egyre élhe-
tőbb város. Mit is jelent ez pontosan?
Ez egy kivételes adottság, ami elsősorban a város 
szerkezetéből és kedvező méretéből fakad. Már 
kellően nagy ahhoz, hogy minden, ami a hétköz-
napokban szükséges, megtalálható legyen benne, 
ugyanakkor nem annyira nagy, hogy ezeknek az 
elérése gondot jelentsen. Akár munkáról van szó, 
akár szórakozásról, vagy a gyerekek délutáni ext-
ra programjáról, széles kínálatból választhatunk, 
és az sem probléma, hogy hogyan jutunk el egyik 
helyről a másikra. Rengeteg zöldterület vesz ben-
nünket körül, és bármerre is lakunk a városban, 
legfeljebb 30 perc alatt kerékpárral is eljuthatunk 
célunkig.

Hogyan látja Debrecent, milyen lehetőségeket 
rejt a város?
Kevés város van ma Magyarországon, amelynek 
lakossága nem csökken. Debrecen ilyen, sőt az 
elkövetkezendő évtizedekben a gazdasági növe-
kedésnek köszönhetően tovább fog növekedni. A 
város egyik legizgalmasabb időszakát éljük, ren-
geteg új vállalat települ Debrecenbe, egyre több 
idegen nyelvű képzés van az egyetemen, így egyre 
több magyar és külföldi diák él a városban. A deb-
receniek számára látványos fejlődést mutat majd 
például az Új Főnix Terv Zöld Város programja, 

amelyben 8 városrész – az Újkerttől a Tócóskertig 
– szépül meg felújított parkokkal és játszóterek-
kel. Egyre több helyre juthatunk el repülővel is 
Debrecenből, melyeknek köszönhetően folyama-
tosan tovább nő a város vonzereje.

Hogyan lehet Debrecen is intelligens város? Mi-
lyen tervek vannak?
A Smart Citynek három fő fókuszterülete van: 
az intelligens közlekedés, a digitális írástudás és 
az energetika – projektjeink többsége e területek 
köré épül. Szerencsére a városvezetés nyitott és 
támogatja az innovatív kezdeményezéseket, így 
lett nálunk az országban először okos zebra és 
elektronikus jegyrendszer a tömegközlekedésben. 
Rendkívül fontos még számunkra a társadalmasí-
tás, hiszen intelligens várossá csak a lakossággal 
közösen válhatunk. Szerencsére fogékonyak is, 
amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a leg-
nagyobb közösségimédia-felületen Debrecené 

az ország legnagyobb Smart City közössége, és a 
havonta megszervezett Smart City Meetupunkból 
már a tizennyolcadik következik, melyek szinte 
mindig telt házasak.

Milyen átalakítások várhatóak a városközpont-
ban?
Az elmúlt bő másfél évtizedben 55 ezerről csak-
nem 90 ezerre nőtt a városban regisztrált gépjár-
művek száma, ami több mint 60%-os növekedés, 
így elengedhetetlenné vált a belváros forgalmá-
nak átszervezése. A forgalom felgyorsítása érde-
kében több, mint 50 csomópont újul meg, melyek 
közül a legfeltűnőbb változás kétségkívül a Szé-
chenyi-Kossuth és a Szent Anna-Miklós utcák 
egyirányúsítása lesz. Ezek mellett új buszsávokat 
és kerékpárutakat is átadnak.

A Fórum Bevásárlóközpont hogyan segíti a szer-
vezet munkáját?

Az említett forgalmi változások egyszerű kö-
vethetőségéért Debrecen stratégiai megállapo-
dást kötött a világ legnagyobb közösségi alapú 
navigációs alkalmazásával, a Waze-zel. A Waze 
térképe folyamatosan frissül, akár naponta több-
ször is, így helyismerettől függetlenül, aki ezzel 
a telefonos alkalmazással tervezi meg útvonalát, 
azt nemcsak nem érheti meglepetés, de mindig 
a leggyorsabb útvonalon fog eljutni céljáig. Bár 
már rengetegen használják, még nagyon sokan 
nem ismerik, ezért nekünk fontos célunk erről a 
lehetőségről tájékoztatni a debrecenieket. A Fó-
rum Bevásárlóközponttal közösen az eddigi leg-
nagyobb szabású programunk valósul meg, több 
hétvégén keresztül önkéntes diákok segítségével 
igyekszünk minél több látogatóval megismertetni 
az alkalmazást és megmutatni annak használatát. 
Várunk minden kedves érdeklődőt, és egyben 
szeretnénk mindenkit biztatni, hogy keresse fel 
bátran az Új Főnix Terv standját!

„A Fórummal az eddigi legnagyobb 
szabású programunk valósul meg.”

AGAZINAGAZIN  Sokan rájöttek már, hogyha nem a 
főszezonban indulnak útnak, sokkal kedve-
zőbb árakért utazhatnak el a világ bármely 
gyönyörű pontjára. Elszakadhatunk a min-
dennapok taposómalmától, ha szánunk egy 
kis időt saját magunkra és családunkra.

Utazni ősszel a legjobb. Nincs nagy tömeg az ut-
cákon vagy hosszú sor a múzeumok bejárata előtt, 
viszont kellemes az idő és gyönyörűek a fények. Az 
ősz szépségeit élvezve a hegyekbe kirándulunk, vagy 
egy hosszú hétvégére magunk mögött hagyjuk a jól 
ismert utcákat, és városlátogatásra indulunk Európa 
legszebb fővárosaiba. Ha aktív szabadidőt keresünk, 
akkor is megtaláljuk a nekünk tetsző túrákat.
Íme, egy-két célpont.
Hétvége Amszterdamban: egy felejthetetlen hosszú 
hétvége a tolerancia és a sokszínűség városában. 
Hollandia gazdag történelmű fővárosa méreténél 
fogva és csekély közúti forgalmának köszönhetően 
könnyedén bebarangolható gyalogosan vagy bi-
ciklivel. A város felfedezésének legeredetibb mód-
ja azonban a hajós városnézés – hajók, csónakok 

és vízibiciklik sokasága várja az ide látogatókat. A 
városnéző program tetszőleges indulási nappal és 
időtartamra foglalható. Utazás, körutazás, városlá-
togatás, hosszú hétvége: Amszterdam mindig ideá-
lis utazási célpont!
Róma: egy csodálatos utazás a világ egyik legked-
veltebb városába. Az európai kultúra bölcsőjének is 
nevezett város megszámlálhatatlan látnivalóval és 
műemlékkel várja a turistákat, akik az egész napos 
sétát egy hangulatos trattoriában egy pizza vagy 
tészta, és egy � nom olasz kávé mellett pihenhetik 
ki. 
Hétvége Krakkóban: egy élménydús barangolás 
Lengyelország egykori fővárosába. Egy város, mely 
remekül ötvözi a történelmi hangulatot és egy di-
namikus nagyváros pezsgését, szórakozási lehető-
ségeit. Látnivalói, egyedülálló hangulata, csodás 
épületei évről évre egyre több turistát csalogatnak 
a városba.
Kiruccanás Barcelonába: Katalónia fővárosát a 
világ egyik leglátogatottabb városaként tartják 
számon. A mesevilágba a világ minden tájáról ér-
keznek látogatók, nem véletlenül: a város sokszínű-

sége, kulturális látnivalói, gasztronómiája, valamint 
az itt élők életszeretete mindenkit elvarázsolnak. 
Barcelona időjárása szinte egész évben megfelelő 
egy felejthetetlen hétvége eltöltésére.
Ausztria rejtett kincsei: határszéli fekvésének és 
nehéz megközelíthetőségének köszönhetően a 
� ayatal Nemzeti Park és a völgy erdői teljes érin-
tetlenségükben tárulnak elénk. A parányi terüle-
ten megtalálható az Ausztriában honos növények 
csaknem fele. Ami pedig néhány éve még elképzel-
hetetlen volt, az mára valóság: a nemzeti park egy 
része Csehországban fekszik, és minden további 

nélkül felfedezhető egy határokat átszelő gyalogos 
túra keretén belül. Vagy akár 169 fahídhoz, 2900 
lépcsőfokhoz, a pallók alatt dübörgő víztömegek-
hez, zuhatagokhoz, zúgókhoz van kedved? Túrázz 
Ausztria egyik legnagyobb szurdokvölgyében, a 
Medveszurdokban  egy gyönyörű alpesi sétával 
megfűszerezve!

Ezeken kívül még számos tengerpartra el lehet 
jutni � llérekből, hogy egy mesés pihenés keretein 
belül töltődjünk fel újra, és kipihenten léphessünk 
vissza a mindennapokba. 
Útleveleket és térképeket elő, kalandra fel!

Őszi utazások
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Tégy ma a holnapodért!
AGAZINAGAZIN A Holnapom Egyesület az orvosi keze-

lésekkel párhuzamosan komplex rehabilitációval 
segíti a daganatos betegek gyógyulását, preven-
ciós tevékenységükkel a megbetegedések és ha-
lálozások számának csökkenéséért küzd. 

Bán�  Ildikóval, az egyesület elnökével beszélgettünk.

Milyen tevékenységei vannak az egyesületnek?
Személyesen is érintett vagyok a témában, hiszen én 
is egy vagyok azok közül, akik túlélték a mellrákot. A 
betegségem idején folyamatosan ingáztam Budapestre, 
hiszen itt Debrecenben nem találtam olyan kiegészítő 
kezeléseket, melyek segíthették volna a gyógyulásomat. 
Akkor döntöttem el, hogy átképzem magam, hiszen a 
cívisvárosban is nagy szükség lenne mindezekre. A 
Holnapom Egyesület 2008-ban azzal a céllal alakult, 
hogy komplex rehabilitációval, kiegészítő kezelésekkel 
segítsük a daganatos betegeket. Emellett az egyesület 
kiemelt feladatának tekinti a prevenció, a szűrővizsgá-
latokra járás és az önvizsgálat alkalmazásának minél 
szélesebb körben való elterjesztését. 

Mit kell tudni a kiegészítő kezelésekről?
Fontos elmondanom, hogy az egyesületünkben kizá-
rólag szakemberek dolgoznak. Külföldön több mint 2 

ezer tanulmány született arról, hogy az orvosi keze-
lések mellett nagyobb eséllyel gyógyulnak meg azok, 
akik a kiegészítő kezelésekben is részt vesznek. A be-
tegek – többek között – részt vehetnek mozgásterá-
pián, rehabilitációs jógán, táplálkozási tanácsadáson, 
egészségkonyha főzőtanfolyamon, egyéni és csopor-
tos segítőbeszélgetésen, pszichoterápián, hiszen a lelki 
oldalon is segítenünk és támogatnunk kell a gyógyu-
lást, hogy a betegség könnyebben elviselhető legyen. 
Az imaginációs technikával például a kemoterápia 
mellékhatásait csökkenthetik, de a fájdalom csökken-

tésére is megvannak a speciális módszerek. A jobb 
életminőség és a tünetmentes állapot elérését segítjük 
a kezelésekkel.

Mennyire lesújtóak ma Magyarországon a halálozá-
si adatok?
Ma hazánkban évente közel 8 ezer nő szembesül a 
mellrák diagnózisával, és több mint 2300 nőt el is 
veszítünk. Ez azt jelenti, hogy naponta 5-6 nő, azaz 
édesanya, feleség, leánygyermek, nagymama, nagy-
néni, barátnő és ismerős hal meg. A megbetegedések 
számát nem biztos, hogy tudjuk lényegesen befolyá-
solni, de a halálozási számok csökkentéséért tehe-
tünk. A daganatos betegségek nagy része jól gyó-
gyítható, de ehhez nagyon fontos a korai felismerés, 
ami azért nehéz, mert a betegség a kezdeti időszak-
ban jellemzően nem jár tünetekkel. A legveszé-
lyeztetettebb korosztály a 45-65 év közöttiek, őket 
szervezett mellrákszűrésre be is hívják. Az országos 
szűréseken való megjelenési arány sajnos 40 száza-
lék körülire tehető, de Debrecenben magasabb ez 
az arány, a nők több mint fele megy el a szűrésre. 
Ha elérnénk azt, hogy legalább 70 százalékuk rend-
szeresen járjon, a � atalabbak pedig végezzék otthon 
a havi önvizsgálatot, csökkenhetnének a halálozási 
adatok, hiszen az időben felismert mellrák ma már 
jól gyógyítható.

Nem csak a 45-65 év közötti nőknél alakulhat ki a 
betegség.
Pontosan. Nagyon fontos, hogy a � atalabb kor-
osztály is egészségtudatosabban éljen. A havonta 
elvégzett otthoni emlő- vagy fér� ak esetében here-
vizsgálat kiemelten fontos. Nem azt akarjuk, hogy 
féljenek, és azon aggódjanak, megbetegednek-e. A 
lényeg, hogy � atalon ismerjék meg, milyen egész-
ségesen a testük, és ha változást vesznek észre, for-
duljanak orvoshoz. Ezért járunk egyetemi egész-
ségnapokra, fesztiválokra és más rendezvényekre 
is, hogy a � atalokat is elérjük. Immáron harmadik 
éve a debreceni középiskolákba is ellátogatunk, 
ahol speciális maketteken keresztül megtanítjuk a 
helyes önvizsgálat lépéseit. Mindezek mellett pre-
vencióval, interaktív előadásokkal és beszélgeté-
sekkel is hangsúlyozzuk, fontos a rendszeres szű-
rővizsgálatokon való részvétel.

A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont idén is a kez-
deményezés mellé állt.
Igen, nagyon hálásak vagyunk, hiszen a Fórum 
7. éve támogatja a munkásságunkat, helyszínt 
biztosít a rendezvényeinknek és segíti azok meg-
rendezését. Egyesületünk pályázati forrásokból, 
adományokból és tagdíjakból tartja fenn ma-
gát, így minden segítségnek nagyon örülünk. 
Hatalmas meglepetés volt számunkra, hogy 
idén a Fórum 200 ezer forintot adományozott 
nekünk, amit a DVSC labdarúgói tovább nö-
veltek. Nagyon hálásak vagyunk, hogy évek óta 
teljes mellszélességgel támogatják munkánkat. 
Ezen túl fontos kiemelni, hogy Debrecen vá-
ros alpolgármestere, Széles Diána és Halász Já-
nos országgyűlési képviselő régóta támogatják 
egyesületünk törekvéseit. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik és minden szakembernek, 
orvosnak, sportklubnak, cégnek, vállalkozás-
nak, magánszemélynek, önkéntesnek a segítő tá-
mogatást, hiszen összefogással, közösen sokkal 
nagyobb eredményeket érhetünk el: együtt a rák 
ellen Debrecenben.

A Diabétesz Világnap alkalmából ingyenes 
vércukorszűrésen és rizikófelmérésen ve-
hetnek részt az érdeklődők. 

A cukorbetegség világnapja november 14., 
mely az inzulin egyik felfedezőjének, Frederick 
Bantingnak a születésnapja. Ezen alkalomból 
világszerte rendezvényekkel hívják fel a � gyel-
met a betegség jelentőségére. Fontos hang-
súlyozni, hogy amennyiben a diabéteszt nem 
ismerik fel időben, vagy a beteg nem részesül 
megfelelő kezelésben, akkor az életkilátások 
lényegesen rosszabbak: a szívinfarktus, a szél-
ütés, a vesebetegség és a végtag-amputáció 
kockázata többszörös. Jelenleg több mint 
400 millió cukorbeteg él a világon, számuk - 
elsősorban az elhízás gyakoribbá válásának 
köszönhetően - évente közel 10 millióval gya-
rapszik. Becslések szerint Magyarországon 
legalább 700 ezer ember érintett, továbbá a 
magyar cukorbetegek közel fele nem tud be-

tegségéről, ezért a szűrővizsgálat jelentősége 
óriási.
A Prevenció a XXI. században Alapítvány ki-
emelt feladatának tekinti a szív- és érrendszeri 
betegségek hatékony megelőzését és időben 
történő felismerését. Az eltérések korai diag-
nosztizálására szolgálnak a szűrővizsgálatok. 
Tekintettel arra, hogy a hazai cukorbetegek 
jelentős része nem ismert, ezért – a Diabé-
tesz Világnapján – rizikófelméréssel és vércu-
korszűréssel szeretnénk felhívni a � gyelmet a 
betegség fontosságára és súlyára. A felmérés 
segítségével megállapítható, hogy mekkora 
az esélye annak, hogy az adott egyénnél a ké-
sőbbiekben cukorbetegség alakul ki.
Dr. Katona Éva Melitta diabetológus szakorvos 
vezetésével 2017. november 10-11-én 16 és 
20 óra között a Fórum Debrecen -1. szintjén 
ingyenes diabétesz rizikófelmérést és vércu-
kormérést végzünk, melyre Önt is szeretettel 
várjuk!

Ingyenes vércukorszűrés 
a Diabétesz Világnapon
Fórum Debrecen, -1. szint
2017. november 10-11. 16.00 – 20.00 
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AGAZINAGAZIN Időközönként méregtelenítenünk 
kell, hiszen ezzel megszabadulunk a szerveze-
tünkben felgyülemlett méreganyagoktól. 

A legtöbben tavasszal szoktak méregteleníteni, 
de ősszel is fontos, hogy ezt a folyamatot el-
végezzük, hiszen így tudjuk megerősíteni, fel-
készíteni az immunrendszerünket a hidegebb 
időszakra.
A méregtelenítés legfontosabb célja, hogy azo-
kat a salakanyagokat, melyeket a szervezetünk 
kiválasztott, segítsen kiürül-
ni. Főként az élelmisze-
rekből jutunk hozzá a 
méreganyagokhoz, 
amiből évente több 
kiló felhalmozódik 
a szervezetünkben. 
Ez hatalmas terhet 
jelent a szerveze-
tünknek, így min-
denképp meg kell 
szabadulnunk tőlük. 
Szerencsére ősszel még 
elég sok szezonális friss 
zöldség és gyümölcs áll a 
rendelkezésünkre. Gyümöl-
csök közül jó választás lehet az 
alma, az őszibarack, az áfonya vagy a 
szőlő. Zöldségek közül szuper választás a 
káposzta, a sárgarépa, a burgonya vagy a torma. 
Figyelni kell arra, hogy elég folyadékot igyunk, 
lehetőleg vizet. A méregtelenítési időszak alatt 
azonban kifejezetten jó választás még a zöld tea 
is, hiszen amellett, hogy számtalan jótékony ha-
tása van a szervezetre, méregtelenítő tulajdon-
sággal is rendelkezik.
A méregtelenítés során kerüljük a káros szen-
vedélyeinket, mint az alkohol, cigaretta és az 
édességek. A félkész, konyhakész ételeket is 
hanyagoljuk, hiszen ezek egyáltalán nem al-
kalmasak méregtelenítésre. A méregtelenítés 

minimum három napig tartson, de az egyhetes 
a legjobb, hiszen a túlságosan gyors kúrák leter-
helik a szervezetet.
Gyakran fáradt és ingerlékeny vagy? Akkor itt 
az ideje a méregtelenítésnek! Szezonváltáskor 
érdemes mindig egy intenzív tisztítókúrát tar-
tanunk, hogy feltöltsük szervezetünket a létfon-
tosságú vitaminokkal a téli in� uenzás időszak 
előtt. Egy-egy � nom zöldség- és gyümölcskok-
tél segít, hogy azonnal � ttebbnek érezd magad, 
emellett pedig felveszi a harcot az őszi depresz-

szió és a kimerültség ellen!
Kutatások szerint ilyenkor a 

tisztítókúrának a tüdő-
ről és a vastagbélről kell 

szólnia, ugyanis az al-
ternatív és hagyomá-
nyos orvosi elmélet is 
azt állítja, hogy mind-
két szervünk szorosan 
kapcsolódik az olyan 

jellegzetes, őszi bőr, 
és légzési problémák-

hoz, mint az asztma, a 
kiütések, az ekcéma és a 

bőrszárazság. Ezek egytől 
egyig a hideg évszak eljö-

vetelével ütik fel fejüket. A tüdőt 
érintő problémákra nagyszerű meg-

oldás lehet, ha különböző gyógyteákat 
fogyasztasz, illetve gyakorta használsz 
olyan zsírégető fűszereket, mint a fahéj, 
a szerecsendió vagy a szegfűszeg. Ilyenkor 
a téli időszak beköszönte előtt az ősz még 
számos � nom vitamindús gyümölccsel és 
zöldséggel ajándékoz meg bennünket, így 
érdemes ezeket a diétádba is beépítened! Ezzel 
amellett, hogy megszabadítod szervezetedet a 
méreganyagoktól, koplalás nélkül mondhatsz 
búcsút a felesleges kilóknak.
Tarts velünk ősszel is, egészségesen a szerveze-
tünkért! 

Őszi méregtelenítésŐszi méregtelenítés
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KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest K� . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)

Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen K� . 

4029 Debrecen, Csapó utca 30  Tel.: +36 (52) 520-170  
Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, 
Vass Kata

Nyomtatás: Inform Média Lapkiadó K� .
4031 Debrecen Balmazújvárosi út 11.

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor
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Előző játékunk 
nyertese 

Dr. Grósz Zsuzsanna, 
akinek 

5.000 Ft értékű 
Budmil utalvány 
a nyereménye.

Balra a Budmil üzletvezetője 
Marczin Sándorné 

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 2017. november 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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KiFőzte?!
Konyhatündérek, nagymamák, anyukák, 
kezdő és profi szakácsok!

Küldjék el nekünk kedvenc receptjüket 
fotóval és névvel együtt a 4029 Debrecen, 
Csapó u. 30. postai címre, és mi 
a hónap legjobb receptjét 
megjelentetjük magazinunkban.
Sütésre fel, főzzön a legjobb! 

A Nordsee Európa legnagyobb halas gyorsétterem-hálózata. 
A cég- több mint 100 év tapasztalattal a háta mögött- széleskörű ismeretekkel rendelkezik a halak és a tenger 
gyümölcsei témakörében, az elsőosztályú termékek beszerzésétől az igényes gourmet fogások elkészítéséig. 

A Nordsee-nél tradicionális, helyben készített halételek sokaságát, friss ropogós salátákat élvezhetnek vendégeink. 
Nálunk megtalálhatók az ízletes bagettek és a rendkívül praktikus snack-boxok különféle variációi is. 
Minden meleg fogásunkat és szendvicseinket a legújabb táplálkozás-tudományi eredmények alapján 
fejlesztettünk ki, hiszen számunkra a friss ötletek és a változatosság ugyanolyan fontosak. 

Várjuk kedves halimádó vendégeinket az újonnan megnyitott Nordsee étteremben!

MEGNYITOTTUNK!


