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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, vala-

mint az 1-es és 2-es villamossal.

A Fórum Debrecen parkolási díja: 

az első órában díjmentes,  a par-

kolás második órájában minden 

megkezdett fél óra 200 Ft, 

a 3. órától minden megkezdett 

fél óra 100 Ft, szombat délután 

14.00-től hétfő reggel 6.30-ig a 

parkolás ingyenes.

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
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
Fagyos léptekkel közeleg a 

Karácsony, és sokan már 

azon gondolkoznak: Mit is 

vegyenek szeretteiknek, mi 

kerüljön a fa alá?

Mi segítünk abban, hogy 

mivel lepje meg családtag-

jait, barátait, hiszen ajándé-

kozási ötleteket mutatunk 

majd Önöknek, hogy egy-

szerűbb legyen ezen öröm-

teli ünnep.

A fantasztikus Horrorshow 

és Hallowen kiállítás után a 

borzongás helyét átveszi az 

ünnepi készülődés, a kará-

csony közeli hangulat.

November eleje a Joy na-

pokkal indul és Meseerdővel 

zárul.

Mindenkit várunk szeretettel!

Átányi Ajtony 

centermanager

 Novemberben ismét 
spórolhatunk, kipróbálhatjuk 
még pár napig a Horror Showt, 
de akár előre gondolkodva már 
a karácsonyi ajándékokat is be-
szerezhetjük.

A hónap elején 7-8-9-én kerülnek 

megrendezésre az őszi Joy napok. 

Több márka kínálatából válogatha-

tunk majd és több 10.000-eket spó-

rolhatunk, ha megvesszük az újságot. 

Érdemes akár előtte egy délutánt rá-

szánnunk, hogy elkerüljük a sorban 

állást. Utána már csak a szerencsén-

ken múlik, hogy a kiszemelt darabun-

kat nem viszik-e el a szemünk elől.

A nagy sikerrel való tekintettel még 

november 9-ig megtekinthető a Hor-

ror Show. Rengetegen látták már és 

aki szereti a borzongást érdemes el-

látogatnia. Ha pedig lemaradtál, nézd 

meg az Alföld Televízió műsorán tu-

dósításunk, hogyan rémísztettük meg 

a bátrabbakat.

Jön a rossz idő, fi gyelned kell bőröd 

hidratálására, vagy éppen a novem-

bert kellene választanod, hogy jót 

tegyél másokkal. Ehavi  számunkban 

adunk néhány tippet. Ne feledd, ne-

ked csak egy apróság, még másoknak 

nagy dolgot jelenthet. 

Még mindig keressük azokat a cso-

portokat, tanár néniket, óvodákat,  

akik szívesen tartanák meg karácso-

nyi záróeseményük, év végi gálájukat 

a Fórum bevásárlóközpontban. Hogy 

megköszönjük a segítséget, a legjobb 

produkciókat díjaz-

zuk is majd. Az idő-

pontok fogytán van-

nak, jelentkezzenek 

be minél hamarabb, 

hiszen mesebeli 

karácsonyi környe-

zetben megtartani az eseményt nem 

mindennapi. Az őszi délutánok egyik 

elmaradhatatlan kelléke a tea. Most 

meghívjuk Önt, mint Fórum magazin 

olvasót egy csésze teára a Darlington 

Teabolt jóvoltából. Érdemes igyekez-

ni, mivel csak az első 100 db kupont 

tudjuk beváltani. (6. oldal)
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JOY NAPOK A FÓRUMBAN
NOVEMBER 7–9. 

50 ÜZLET, -20% 3 NAPON ÁT

Új Fórum honlap
Látogass el 
a megújult 
Fórum honlapjára, 
és tudj meg minél 
több érdekességet!

Megnyitott a Yogo Like fagyizó!Megnyitott a Yogo Like fagyizó!

Dohányzásmentes 
Világnap
A cigaretta igen káros a 
szervezetre, látogass el 
november 20-án standunkhoz 
és tudj meg többet a leszokás-
ról vagy a megelőzésről.

lap Fórum a 
Facebookon
Legyél első az újdon-
ságokban, fi gyeld napi 
akcióinkat, program-
jainkat. Kövess 
minket a Facebookon is.

Keresse a

Darlington Teabolt 

kupont a 6. oldalon!

Jelentkezz karácsonyi Jelentkezz karácsonyi 
színpadi programunkra!színpadi programunkra!

Jelentkezés: Jelentkezés: 
+36/20-235-32-27+36/20-235-32-27
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 Bizony ismét elérkezett az a há-

rom nap, amelyet mindennél jobban vár-

tál. November 7-8-9-e között újra elő a ku-

ponokkal és kezdődhetnek a 2014-es őszi 

Joy Napok! 

Lehet, hogy még ki sem heverted a Glamour 

napok okozta fáradalmakat, de máris újabb 

divattúrának kell kitenned magad. Ha divatról 

van szó nincs megállás! Határ a csillagos ég, na 

meg persze a táskánkban lapuló pénztárcánk.  

Ismételten a vásárlók kegyeiben járunk, több 

mint 30 üzlet vár legújabb őszi/ téli kollekci-

óival 15-20-30-50-70%-os kedvezményekkel! 

A legújabb őszi-téli trendek jegyében megint 

feltöltheted a ruhásszekrényt, beszerezhetsz 

mindent, ami az új szezonhoz kell és kihagy-

tad a Glamour napokon. Emellett nem 

csak a legújabb ruháidat szerezheted be, 

hanem szépségápolási cikkeket, kü-

lönböző szolgáltatások, programok 

belépőit is. Emellett ha elfáradnál a 

nagy shoppingolásban, nyugodtan 

megpihenhetsz az ételudvarban, ahol 

szintén kedvezményekkel fogyaszt-

hatod a napi menüdet. 

Hogy honnan is szerezheted be a 

kuponokat? Természetesen az iga-

zi mániásoknak ez nem kérdés, de 

azért mi segítünk. A kupo-

nokat a Joy magazinban és 

az Éva magazinhoz hoz-

zácsatolva vásárolhatod 

meg! Igyekezz, különben 

kimaradsz a legjobb di-

vattúrából! Egy kis ízelítő 

milyen üzletek közül vá-

logathatsz: Sugarbird, New 

Yorker, Devergo, Saxoo Lon-

don, Dockyard, Gas, Heavy 

Tools, J. Press, Levi’s, Mayo 

Chix, Missy, Mustang, Pepe 

Jeans, Players Room, Replay, 

Retro, Springfi eld, Tally Weijl, 

Triumph, Women’secret, Tamaris, 

Reno, 576Kbyte, Camel Active, BL 

Óraszalon és még sok más üzlet. 

Ha már régóta tervezed felújítani a csa-

lád ruhatárát vagy beszerezni néhány hi-

ányzó kozmetikumot, itt a lehetőség! Ha 

olyan vagy, mint én, akinek ebben 

a nagy tömegben és sorbaállásban 

elmegy a kedve időnként a vásárlástól 

és inkább sarkon fordul, majd a másik 

irányba szalad, akkor sem kell aggód-

nod. Kidolgoztam egy jó technikát, ami 

már az előző ilyen rendezvénysorozat 

alkalmával bizonyította, hogy nem 

egy rossz gondolatmenet. Mi is ez? 

Természetesen két dologra is oda 

kellett, hogy fi gyeljek: egy, hogy 

mindenki más munkaidőben dol-

gozik, ezért én megpróbálom 

elkerülni a forgalmas időszako-

kat, mint ebédszünet vagy a ko-

radélutáni csúcs. Kettő, attól még, 

hogy az egyik boltban sokan állnak 

sorban, az nem jelenti azt, hogy a másik 

is tömve van!  Nekem az a mottóm: Ami 

az enyém, az megvár! Nyugodtan átme-

hetek a szomszédos üzletbe is megnézni a 

kínálatot, a másik üzletet se fosztják ki ennyi 

idő alatt. Zárójelben hozzáteszem, ez a Dm-

üzletre nem vonatkozik, oda igyekezz minél 

előbb, mert ha a tiéd, ha nem, az nem vár meg! 

Azonban a ruházati üzletek kidolgoztak mára 

már egy olyan stratégiát, hogy ezen rendezvé-

nyek alkalmával a készlet erejéig folyamatos 

újratöltés van, így ne ijedj meg, hogyha pénte-

ken délutánra érsz a boltokba vagy esetleg csak 

a hétvégén! Ne feledd, ami a tiéd megvár! Csak 

buzdítani tudok mindenkit a vásárlásra, hiszen 

ezen a novemberi hétvégén sokkal olcsóbban 

hozzájuthat mindenki az álomruháihoz, ami 

azért valljuk be, megéri a tortúrát! 

Ne feledd, újra hódolhatsz legnagyobb 

szenvedélyednek, a vásárlásnak nov-

ember 7-8-9-e között a Fórum Deb-

recen Bevásárlóközpont közreműkö-

désével! Vásárlásra fel!

Ha november, akkor Joy-napok!

»  Vegyél részt a címlapfotózáson, a sminktanácsadáson, 
     és pörgesd meg a JOY szerencsekerekét!

»  Regisztrálj a Toyota standon, és nyerj egyhetes tesztvezetést!

»  Nyerj páros mozijegyet a Multiponttól! 

»  Dobd fel a napod egy Milka Crispellóval!

»  A Chio standján kipróbálhatod az új, vékony és ropogós Perec Chips-et. 
»  Vár téged az AustriaSat Magyarország műholdas élményekkel 
    és nagyszerű, azonnali ajándékokkal!

»  Ne hagyd otthon a pasidat sem, mert kipróbálhatja az új Xbox One-t!

TOVÁBBI RÉSZLETEK A WWW.JOY.HU/JOYNAPOK OLDALON

Kuponok és részletek a novemberi JOY magazinban!

hips-et. 

One-t!

NOVEMBER 8.10–19 ÓRÁIG

JOY-napok újra  
Debrecenben!november 7-8-9.

SZÍNES PROGRAMOKAT KÍNÁLUNK 
10 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT A JOY TRENDSZIGETEN!

20-65% KEDVEZMÉNY TÖBB MINT 170 KUPON

Óvodások, iskolások, Óvodások, iskolások, 
tanár nénik tanár nénik 
fi gyelem!fi gyelem!

Fellépőket, zenekarokat, Fellépőket, zenekarokat, 
betlehemezőket,betlehemezőket,

 énekeseket keresünk  énekeseket keresünk 
a Fórum Debrecen a Fórum Debrecen 

karácsonyi színpadára!karácsonyi színpadára!

A legjobb 3 előadást A legjobb 3 előadást 
díjazzuk!díjazzuk!

Jelentkezés: +36/20-235-32-27Jelentkezés: +36/20-235-32-27



2014. november 3AGAZINAGAZIN

1.
2.

3. 4.
5.

6.

7. 10.8. 11.9. 12.

Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette.  Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

Novemberi új ruhatárNovemberi új ruhatár
  Öltözz úgy novemberben, mint ha a világ legegyszerűbb dolga volna rétegesen felöltözni. Néhány tippet most is összegyűjtöt-

tem, hogy ne tölts reggel több órát a tükör előtt.

Ahogy beköszöntött az ősz, a hidegebb idő, egyre nehezebb felöltöznöd? Nincs kedved a nyár után egyből rétegesen öltözni? Egy titok és csak 

neked: mérd fel a ruhatárad, majd válassz mellé új darabokat. Látod nem is olyan nehéz felöltözni a mindennapokban.

Idén nagy divat a hosszúszárú csizma, itt az idő beszerezni egyet. Mérlegeld, milyen színben van rá szükséged, találsz a barna minden árnyalatában, 

de egy fekete is alapdarabbá válhat. Most jön a nagy dilemma, lapos vagy magasabb darab legyen a befutó? Gondold át melyiket használod ki job-

ban, feleslegesen ne vásárolj. Egy szőrme beszerzése muszáj idén ősszel. Mi, csak is a műszörmék mellett tesszük le a voksunkat. Gondolj arra, egy 

kabát se ér annyit, hogy egy vagy több bundás állat elpusztuljon. Ma már a textúrákat simán összekeverhetjük. Így jelennek meg az őszi darabokban 

az élénkebb színek is. Merd használni a színes sapikat, de ha merészebb vagy egy rikító kabátra is beruházhatsz. Tudtad, hogy a barna milyen jól 

mutat a kékkel? Most hoztam néhány példát a magazinba is. A két szín kiemeli egymást. Ráadásul a farmer alapanyagú darabok mindenhez pasz-

szolnak, akár egymással is viselhetőek.

Aranykorukat élik a pasztell árnyalatok, érdemes kipróbálni, hiszen sokkal pozitívabb napod lesz ilyen ruhákban, mint ha a napot feketében indíta-

nád. Természetesen a fekete is marad, viszont a textúrákkal ott is játszhatunk.

xoxo, Anita

4. Vanessza
Sapka (Promod)  3.995Ft;

Sál (Promod)  8.495Ft;

Felső (Sugarbird)  9.990Ft;

Kabát (Magenta)  19.990Ft;

Nadrág (C&A)  3.990Ft;

Táska (Promod)  11.995Ft;

Cipő (Tamaris)  27.990;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990Ft.

5. Sz. Kitti
Sapka (Promod)  2.995Ft;

Mellény (New Yorker)  3.790Ft;

Bőrdzseki (Promod)  17.995Ft;

Ruha (Envy)  17.990Ft;

Táska (Mango)  17.995Ft;

Csizma (Reno)  14.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  2.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  2.990Ft.

6. Noémi
Mellény (New Yorker)  5.990Ft;

Pulóver (C&A)  4.990Ft;

Szoknya (Magenta)  14.900Ft;

Táska (Mayo Chix)  11.990Ft;

Cipő (Tamaris)  28.990Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft.

7. Vanessza
Sapka (Promod)  2.995Ft;

Farmering (Retro)  19.990Ft;

Pulóver (Retro)  12.990Ft;

Kabát (Mayo Chix)  34.990Ft;

Nadrág (Magenta)  13.990Ft;

Táska (Tamaris)  16.990Ft;

Bakancs (New Yorker)  8.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  4.990Ft.

8. O. Kitti
Sapka (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

Pulóver (Envy)  6.990Ft;

Mellény (Promod)  11.995Ft;

Nadrág (Magenta)  18.900Ft;

Táska (Salamander)  47.990Ft;

Csizma (Reno)  9.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.280Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990Ft.

9. Noémi
Kabát (Mango)  29.995Ft;

Sál (Mango)  6.995Ft;

Felső (Mayo Chix)  7.790Ft;

Szoknya (Promod)  8.995Ft;

Táska (Tamaris)  11.990Ft;

Csizma (Reno)  19.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990Ft.

10. Vanessza
Sapka (C&A) 1.990Ft;

Pulóver (Mango) 8.995Ft;

Kabát (Promod) 27.995Ft;

Nadrág (Tally Weijl) 7.595Ft;

Táska (Mango) 11.995Ft;

Cipő (Promod) 9.995Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990Ft.

11. Sz. Kitti
Sapka (Magenta) 4.900Ft;

Sál (Mango) 8.995Ft;

Felső (C&A) 4.590Ft;

Kabát (Promod) 21.995Ft;

Nadrág (Mango) 6.995Ft;

Táska (C&A) 7.590Ft;

Csizma (Tamaris) 28.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte) 2.990Ft.

12. O. Kitti
Sapka (C&A) 1.990Ft;

Felső (Tally Weijl) 7.595Ft;

Pulóver (C&A) 5.590Ft;

Szoknya (Envy) 11.990Ft;

Táska (Promod) 11.995Ft;

Csizma (Salamander) 84.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990Ft.

1. O. Kitti
Sapka (Mayo Chix)  3.990Ft;

Sál (Mayo Chix)  5.990Ft;

Kabát (Retro)  26.990Ft;

Felső (Magenta)  6.990Ft;

Nadrág (Mango)  9.995Ft;

Táska (Magenta)  13.990Ft;

Cipő (Salamander)  64.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.490Ft.

2. Sz. Kitti
Szőrme sál (Promod)  8.495Ft;

Sál (New Yorker)   3.790Ft;

Felső (Magenta)  15.900Ft;

Nadrág (C&A)  8.595Ft;

Táska (Salamander)  84.990Ft;

Csizma (Reno)  11.990FT;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990Ft.

3. Dorottya
Sapka (Magenta)  5.990Ft;

Pulóver (Magenta)  9.990Ft;

Kesztyű (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

Szőrme mellény (New Yorker)  9.990Ft;

Szoknya (Promod)  3.995Ft;

Táska (Salamander)  89.990Ft;

Csizma (Reno)  11.990Ft;

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.990Ft;

Karkötő (Bijou Brigitte)  3.280Ft.

1 O Kittttti111 O Kitttttii11

údió - Poorcirc ó Norbert készítette.  Az árak tájéá
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 Új ötletünk támadt, mellyel egy 

kis világjárásra csábítunk minden kedves 

olvasónkat! Úgy döntöttünk, nem csak kis-

hazánk gyönyörű településeit mutatjuk be, 

hanem kitekintünk a határon túlra is és cso-

dálatos tájakra repítjük el az utazókat. 

Ebben a hónapban ellátogatunk Prágába, Pá-

rizsba és Rómába! Csatlakozzon hozzánk min-

denki és kalandra fel!

Prága…

A Cseh Köztársaság fővárosa, egyben legna-

gyobb települése. Gyakran hívják „száztornyú 

városnak”, „arany városnak”, vagy egyszerűen 

a „városok királynőjének”. 

Az „arany Prága” név valószínűleg I.Károly 

cseh király és német-római császár (1347–78) 

idejéből származik, amikor arannyal vonták be 

a prágai vár tornyait. Egy másik elmélet szerint 

Prágát az alkimisták és az aranycsinálók tevé-

kenységét ösztönző II. Rudolf német-római 

császár uralkodása alatt nevezték el „arany-

nak”. Nézzük meg mit is érdemes megtekinteni 

az arany városban! A hangulatos, Prága egyik 

fő látványosságának számító Károly- híd, 516 

méter hosszú és 10 méter széles. A hídon grafi -

kusokkal, utcazenészekkel, mutatványosokkal, 

és fi atalokkal találkozhatunk. A híd két végén 

egy-egy torony áll, mindkettő kilátóként is 

működik. Emellett kihagyhatatlan, és kötelező 

megtekinteni az Óvárosi hídtornyot, az Óvá-

rosi teret, a Kisoldalt és a Vencel teret. Utazá-

sunk során mindenképpen üljünk be egy cseh 

kis bárba és kóstoljuk meg az utánozhatatlan 

cseh sört. 

Párizs…

A szerelem városa. Csodálatos 

építészetével és a város különle-

ges hangulatával azonnal magá-

val ragadja a turistákat és bátran 

állíthatom, örök szerelembe esnek 

a várossal. Párizs megér egy mi-

sét, Párizs a fények városa, Párizs 

a divat fővárosa,  Párizs a konyha-

művészet hazája, Párizs a művé-

szetek, kiállítások otthona, 

de ahhoz,  hogy átérezzük 

a párizsi életmódot, min-

denképpen személyesen 

kell megtapasztalnunk.  

Jó, ha tudjuk már az uta-

zás előtt: mikor utazzunk 

Párizsba, milyen a párizsi 

időjárás, melyek a legfon-

tosabb párizsi látnivalók, 

nevezetességek, ezeket ho-

gyan tudjuk megközelíteni, 

milyen a párizsi közlekedés, 

hogy tervezzük meg a néhány eltöltött napot, 

hogy tartanak nyitva a párizsi múzeumok. Ha 

Párizsban járunk, akkor érthetjük meg igazán, 

hogy a párizsi ember joggal büszke városára. 

A mindenki által ismert nevezetességek, mint 

Eiff el torony, Diadalív, Notre Dame, Louvre, 

Montparnasse, Montmartre, Sacre Ceourt 

mellett Párizs számos érdekességet, látnivalót 

kínál. Ne felejtsünk el egy hosszú sétát ejteni a 

Champs Elysées-n, a Latin negyed hangulatos 

utcáiban, a Bastille-nál. Üljünk le egy kis idő-

re a Szajna parton, térjünk be egy hangulatos 

kávézóba, valamint semmi-

képp ne mulasszuk el az 

éjszakai nyüzsgő életet, a 

show-k, kabarék világát. 

Ha csodára vágysz, irány 

Párizs! 

Róma…

Minden út Rómába vezet…de mit csináljunk, 

ha már ott vagyunk? Róma nem alapított város. 

Az írásos források ugyan szinte egybehangzó-

an mesélnek egy alapítási történetet, de a régé-

szeti bizonyítékok nem támasztják ezt alá. És a 

város utcái, látnivalói is igazolják, hogy a város 

mai napig megőrizte varázslatos ókori pikan-

tériáját. Ha Rómában jársz és kívánni akarsz, a 

fi lmekből jól ismert Trevi kúthoz kell eljutnod, 

emellett mindenképpen meg kell tekintened: a 

Colosseumot, melynek falai között újraélheted 

a gladiátorharcok véres hangulatát.Ne felejtsd, 

a Forum Romanumot, a Palatinust, a Vatikánt, 

az Angyalvárat, a Spanyol-lépcsőt, a Panthe-

ont is megnézni. Hogy Szűcs- Tarcsa Anita 

stylistot idézzem: „Minden méteren volt va-

lami ókori, valami régi, ami elvarázsol. A pi-

ros kockás terítőről, az isteni pastáról nem is 

beszélve. Ha szerelmes akarsz lenni minden 

pillanatban, Rómában a helyed.”

Szerencsére az őszi időszakban pénztárcakí-

mélő árakon juthatunk el ezekbe a városokba 

is! Így csak javasolni tudom, hogy minden-

kinek meg kell tapasztalni ezen városok cso-

dálatos hangulatát és természetfeletti von-

zerejét. Utazz a Fórummal és hódítsuk meg 

együtt a Világot!

Fórumkörút Európában
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 A nyár viszontagságai, az ége-

tő napsugarak, a sós vagy klóros víz is 

megviselte az arcbőröd. Ideje ezekben 

a hetekben felfrissíteni. Ha eddig még 

nem kezdtél hozzá, most már nem ha-

bozhatsz, mert mindjárt beköszönt a 

téli idő. A radírozás mellett a hidratálás, 

a táplálás is nagyon lényeges.

Lépésről lépésre mit is kell akkor tenni? 

Az első lépés a peeling, erre azért is szükség 

van, mert utána a krémek és a pakolások ás-

ványi anyagai könnyebben felszívódnak. Első 

lépésben radírozzuk az egész testet. Lehetőleg 

a természetes alapanyagú kozmetikumokat ré-

szesítsük előnyben. Legyen a bőrradírunk hid-

ratáló, hámképző hatású. 

Az arcbőrt folyamatosan 

táplálni kell külön-

féle A-, C-, E-vita-

minokkal, ásványi 

anyagokkal. Az 

E-vitamin-tarta-

lom az antioxi-

dáns hatás miatt 

csökkenti a napsu-

garak okozta káro-

s o -

dást, segíti a sebek, bőrproblémák gyógyulását. 

Az otthon használható maszkok is hasznosak. 

Ősszel hetente kétszer tegyünk fel hidratáló 

és egyszer antioxidáns, ránctalanító, tápláló 

maszkot. A hatóanyagok bejutását segíthetjük 

még előzetes gőzöléssel, a vízbe tehetünk ka-

millát, zöld teát. Jótékony hatású az uborkás-

mézes pakolás is. 

Akkor kezdődjön az elengedhetetlen napi ru-

tin. Minden nap a reggeli mosdást követően, 

zsíros vagy félzsíros krémmel kenjük be ar-

cunkat, várjunk egy kicsit, míg ez felszívódik. 

Figyeljünk oda mindenképpen, hogy a bőrtí-

pusunknak megfelelő krémet válasszuk ki, ne-

hogy elzsírosítsuk a bőrünket feleslegesen. Ha 

ez megtörtént ezt követően vigyük fel a smin-

künket. Folyékony alapozó, 

korrektor, kompaktpúder 

fi xáláshoz, pirosító, egy kis 

szempillaspirál és szájfény 

vagy rúzs. Jöhet az egész 

napos ragyogás, üde arc-

bőr. Majd eljön az este és a 

kis kuckónk négy fala között 

jöhet a smink eltávolítása. 

Használjunk arclemosó fo-

lyadékot, krémet vagy ned-

ves törlőkendőt, hogy a napi 

szennyeződést teljes mérték-

ben eltávolítsuk. Ezt követő-

en kötelező jelleggel követke-

zik a tonizálás. A bőrápolás 

fontos része a tonizálás, célja: 

hogy eltávolítsuk a krémek és 

pakolások maradványait, 

valamint zsírtalanítsuk 

a bőrt. Mindkét típu-

sú tisztító alkalmaz-

kodjon az arcbőrünk 

típusához, különben éppen az ellen-

kező hatást fogjuk elérni. Majd jöhet a 

hidratálás. Használjunk hidratálókrémet 

naponta, tonizálás után minden esetben, 

hogy megakadályozzuk a bőrt a kiszára-

dástól, a rugalmasságát megőrizzük. 

Az őszi időszakban a leginkább 

ajánlatosak a gyümölcscuk-

rokat, karotinoidokat, vala-

mint a különböző vitami-

nokat (A-, B-, B2-, C-, P- és 

K-vitaminokat) tartalma-

zó készítmények. Bőrünk 

a hűvösebb időben elbírja 

a hatóanyagban gazdag 

készítményeket. Estére 

használjunk szérumot. 

Lefekvés előtt jön az én ked-

vencem, nagymamám szavai-

val élve a „pofavágás”, azaz az 

arcgimnasztika, egyszerűbben a grimaszolás. 

Serkentik a letapadt arcizmokat, emellett fi -

atalító hatása is van. A 30-as éveikben járók 

az apróbb ráncaikat még el tudják tüntetni, a 

lecsúszó oldalsó arcrészt képesek visszahúzni, 

a szemük alatt lévő karikákat elsimíthatják, a 

tokájukat elfogyaszthatják. 40 évesen - a mé-

lyülő orr-ajak barázda és a szarkalábak halvá-

nyulnak, a lefelé görbülő szájzug följebb kun-

korodik, a szem alatti karikák betelnek, a toka 

feszesebbé válik, a hervadás jelei egyre kevésbé 

láthatóak.  Megjelennek a fi atalos kontúrok. 50 

és 60 évesen hadat üzenhetnek a szájuk fölötti 

ráncoknak, a homlokráncaik és az orr-ajak ba-

rázdáik mélységét is csökkenthetik. Eltűnik a 

fáradtság az arcukról, a megereszkedett oldal-

só részek följebb emelkednek.

Ne feledjük, az arcgimnasztika és a bőrápolás 

csak együtt hozza meg a kívánt eredményt! 

Szépüljön együtt a Fórummal! 

Jön a hideg, vacog a bőröd is!
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 Mára az interneten és a közösségi 

portálokon hemzsegnek az adományozó, 

segítséget nyújtó akciók posztjai, hírei. A 

legutóbbi ilyen volt az Ice Bucket Challange. 

Ezen az ötleten felbuzdulva kitaláltunk, né-

hány egyszerű dolgot, melyek bárkit jó tün-

dérré varázsolnak egy szempillantás alatt. 

Nem kell hozzá se pénz, se posztó, csak az 

elhatározás. 

Segíteni jó dolog! Nem kell arra gondolni, 

hogy adományozzunk milliókat a szegé-

nyeknek, vagy az utcán élő összes kisállatot 

hazavigyük és szerető otthont nyújtsunk ne-

kik, ha tehetjük ha nem. Ettől sokkal több-

ről van szó. Listát írtunk, mik azok a dol-

gok, amit egy hétköznapi ember is könnyen 

meg tud csinálni és nem kerül különösebben 

nagy összegbe. 

- Ha az utcán kisállatokat találunk, nem 

kell őket hazavinni, mert természetesen az 

esetek 90%-ban nincs helyünk hova ten-

ni őket, vagy már korábban befogadtunk 

egyet, kettőt és tömve van a házunk. Annyit 

viszont megtehetünk, hogy legalább egy te-

lefonhívást ejtünk a menhely számára, hogy 

kóbor állatokba botlottunk az utcán! Ha 

lehetőségünk van 

rá, akár magunk is bevihetjük a menhelyre.  

- Ha már az állatoknál és a menhelynél tar-

tunk, minden ilyen befogadó hely szívesen 

veszi, ha a segítünk nekik például a kutyu-

sok sétáltatásában, vagy a kennelek 

kitakarításában. Ehhez sem 

kell pénz, csak az időnket 

kell ráfordítani, és elhiheti nekem minden-

ki, mert saját tapasztalatból mondom, hogy 

igazán hálásak lesznek! 

- Nézz körül otthon a szekrényekben, a pad-

láson, a garázsban és gyűjtsd össze régi játé-

kaidat, könyveidet, nem használt tanszereidet, 

továbbá ruháidat és cipőidet. Tedd őket egy 

nagy dobozba vagy zsákokba és irány a Vörös-

kereszt vagy a közeli templom. Innen továbbít-

ják a rászoruló családoknak a te kis ajándék-

csomagod, ami neked már ócska vagy kacat, 

az másnak kincs lesz!

- Szeretsz olvasni? Más is szerethet! A vakok 

és gyengén látók intézetében nap mint nap 

nagy örömmel fogadják az újonnan érkező 

felolvasókat. Csak fogd a kedvenc könyved és 

keresd fel az intézetet. Hidd el, borzasztóan 

hálásak lesznek neked, ha megtapasztalhatják 

azt az élményt, amit te is átélsz az olvasás köz-

ben. Ugyanezt megteheted óvodákban vagy 

bölcsődékben is, a kis lurkók ámulatba esve, 

hatalmas mosollyal fogják hallgatni. Bár ide 

ajánlatosabb mesekönyvvel érkezni. 

- A környékeden biztos lakik idős néni vagy 

bácsi, akinek elkel a segítség a heti bevásár-

láshoz. Kérdezd meg nyugodtan tőle, hogy se-

gíthetnél-e neki. Jó néven fogja venni, hogy a 

fi atalabb korosztály tiszteli őt. És hálás is lesz, 

biztos küld a hétvégi isteni sütijéből.

- Messze sem kell menned, csak a saját kis 

családodnak is ajánld fel a segítséget, egy kis 

házimunka vagy kertészkedés jót fog tenni. És 

igazi kovácsoló ereje van az ilyen közös mun-

káknak. 

- Vannak olyan ingyen konyhák, ahova min-

dig elkel a dolgos kéz. Ne szégyenkezz, mert 

segítesz a rászorultakon, erre büszkének kell 

lenned! 

Ne azt keressük, hogy mit kaphatunk, hanem 

hogy miként tudunk másnak adni, segíteni, 

örömet szerezni! Hidd el, ettől Te is sokkal 

boldogabb leszel!

Jó tündér leszek, avagy varázsoljuk
boldogabbá a környezetünket!

g

 Elkerülnéd a tömeget, az ideges 

embereket? Karácsony előtt már a fejed se 

fájna az ajándékvásárlás miatt, lehetne kon-

centrálni a többi teendőre és a pihenésre? Mi 

találtunk egy megfelelő megoldást!

A karácsonyi pánik elkerülése érdekében nem 

árt, ha listát készítünk a karácsony előtti ten-

nivalóinkról. Ne feledjük, a felesleges stressz 

egyszerű és időben felállított szervezéssel el-

kerülhető és nem is igényel nagy erőfeszítést. 

Így számunkra is jut majd néhány szabad perc, 

hogy a fotelben vagy karosszékben hátradőlve 

élvezhessük az ünnep varázsát! 

Magamból kiindulva az ajándékvásárlás bizo-

nyul a legnagyobb, legnehezebben leküzdhető 

akadálynak. Ne vegyek minden évben 

ugyanazt, korosztálynak megfelelő ajándék le-

gyen, tetsszen a célszemélynek, ízlésesen cso-

magoljam… és a többi, és a többi. Első nagy 

problémám, hogy fel kell mérnem a helyzetet, 

hány embernek kell ajándékot venni, nehogy 

valaki kimaradjon és sértődés legyen a fele-

dékenységem ára. Emellett természetesen a 

karácsonyi büdzsét is érdemes meghatározni, 

mert ilyenkor a határ a csillagos ég is lehet.  Így 

jól bevált tavalyi technikámat idén is alkalma-

zom! Névlista készítése, kinek veszek ajándé-

kot és kinek küldök képeslapot, pluszban mel-

lé írom körülbelül mekkora összeget szánok 

rájuk. Időt takaríthatunk meg, ha bevonjuk a 

családot a barátok és rokonok ajándékainak 

kiválasztásába és megvásárlásába. Ez egy régi 

tapasztalatom, nem árt ha meg-

kérdezem ki mit is szeretne, 

mert ha véletlen nem 

olyat választok, ami a megajándékozottnak 

tetszik egy életen át a szekrényben fog lapul-

ni. Nekem is van egy kincsestáram az ugyan 

szeretettel adott, de kihasználhatatlan aján-

dékaimból. A rokonokkal, barátokkal, aki-

ket megajándékozunk, mindenkivel vagyunk 

olyan kapcsolatban, hogy ez a nagy kérdés 

„Mit szeretnél, de tényleg karácsonyra?” nem 

fog kellemetlenséget okozni. Csomagolópa-

pírból és bélyegekből bőven vásároljunk, ne 

az utolsó pillanatban kelljen rohanni, vagy a 

legviccesebb, ami persze velem is megtörtént 

már, hogy kétfajta csomagolópapírból kellett 

összefabrikálnom egyet. A végére szerencsére 

elég egyedi és stílusos lett, senki nem jött rá a 

turpisságomra. 

A következő nagy buktató, hogy a díszeket 

időben keressük elő és nézzük meg 

világítanak-e azok a fránya égők. 

Szentnap a fadíszí-

tésnél kellemetlen szembesülni azzal, hogy a 

tavaly vett tökéletes izzósor idén úgy döntött 

nyaralni megy és a fele se világít. A lakásdí-

szítést én személy szerint mindig időben el-

kezdem. Már advent első vasárnapjára a kis 

lakásom karácsonyi fényben és hangulatban 

úszik. Ilyenkor át szoktam nézni a fára szánt 

díszeket is, hogy miből kell még beszereznem. 

Szerencsére ez a része eddig zökenőmentesen 

ment az évek alatt. 

A harmadik nagy kedvencem a téli nagytaka-

rítás és a karácsonyi menü megtervezése. A téli 

nagytakarítást tudjuk le december elején mi-

kor még nyugodt a helyzet. Így karácsonykor 

csak kisebb rutin takarítást kell csinálni, azt 

meg muszáj, mivel a konyha háborús övezet-

té változik úgyis. Általában a sütiket már 2-3 

nappal hamarabb elkészítem. Anyukámtól jól 

megtanultam, ha lesz gyerekem engedjem, 

hogy segítsen a süti sütésbe, ne foglalkozzak 

vele, hogy még a plafonon is tészta lesz, köny-

nyen lemosható és legalább mindenki élvezi. 

(Bár nem emlékszem, de biztos festőművész 

lehettem a konyhában karácsony körül, ha 

már ezt az intelmet kaptam! ) A többi ételt 

úgyis szentnap készítem el, míg a többiek 

a fát díszítik. De a legfontosabb, hogy az 

alapanyagokat időben meg kell venni, mert 

24-én már nem fog Kati néni kiszolgálni a 

sarki kisboltban! 

Ha mindig azon panaszkodunk, hogy jaj, 

még semmit sem tudok és semmit sem 

csináltam és még nem vettem semmit, az-

zal csak egyet érünk el, hogy rémálom le-

gyen a karácsony. Bármennyire is utálunk 

tervezni, vagy előre gondolkodni, vagy az 

„ejj ráérünk arra még” taktikát választjuk 

és elzárkózunk a tervezéstől, nem sok jóra 

számíthatunk!

Tartsanak velünk a karácsonyi futásban is, 

a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont se-

gítségükre lesz mindenben! 

Karácsonyi előtervezés
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 Sárga rózsa, Ne gondold, Miért 

hagytuk, hogy így legyen, Sárika,  Ó kisleány, 

Amikor én még kissrác voltam és még sorol-

hatnánk az ismert slágereket, amit mindenki 

ismer tőlük.

Az Illés Zenekar megalakulásának 50. évfor-

dulójának alkalmából 2014. december 21-én 

Debrecenben a Főnix Csarnokban újra együtt 

zenélnek majd nekünk a legendák: Szörényi Le-

vente, Bródy János és Szörényi Szabolcs. Velük 

készítettünk interjút a Fórum magazin olvasói 

számára.

- Ha három szóval lehetne és kellene jellemezni 

az Illést, melyik három kifejezés lenne a legta-

lálóbb?

A nemzeti minimum része. 

- Mi az Illés zenei értékállóságának titka?

Az Illés zenekar volt az első a magyar beat szcé-

nában, akik magyarul énekeltek. Az első Szö-

rényi-Bródy szerzemények erre az időszakra 

esnek.

- Milyennek ítélhető meg a mai magyar köny-

nyűzene?

Elég eklektikusnak tűnik, hiszen számos együt-

tes visszanyúl a múlt slágereihez, ugyanakkor 

olyan új irányzatok is születnek, amelyek az 

idősebb nemzedék számára már teljesen ide-

genszerűen hangzanak.

- Mi szükségeltetne egy esetleges zajos nemzet-

közi sikerhez?

Ezt csak általánosságban tudnánk megfogalmaz-

ni, de ehhez a marketingesek jobban értenek.

- Milyen különlegességekkel készülnek a jubi-

leumi turnéra, s azon belül a debreceni kon-

certre?

Úgy gondoljuk, hogy a különlegesség maga az 

Illés életmű értékállósága. Nem fogunk meg-

döbbentő meglepetéseket okozni, de ezt nem is 

várják tőlünk.

- Mit tudhatunk meg a repertoárról?

A hagyományos Illés repertoárt fogják hallani, 

az ismert 86 Illés dalból 36 teljes egészében, to-

vábbi 15 pedig egyveleg formájában hangzik el.

- Milyen emlékek jönnek elő a zenekarban, il-

letve a zenészekben Debrecen neve hallattán?

Cívis város, neve hallatán, a legszebb emléke-

ink között az Aranybika szerepel, ott bármikor 

szívesen foglalnánk ma is szobát magunknak. A 

Főnix Csarnok emlékezetes sikerünk színhelye 

volt mikor az István, a királlyal 2008-ban ott 

voltunk. Az biztos, hogy a klasszikus Illés együt-

tes már több mint 40 éve nem járt a városban.

Fórum bemutatja: Illés 50

(Fogyasszon el egy ingyen teát 
a Darlington Teázóban! 

A kupon a 100 db-os készlet erejéig érvényes.)

A Darlington Teabolt több, 
mint 120 féle szálas teával 
és porcelánok, teázáshoz 

szükséges kiegészítők széles 
választékával várja kedves 

vásárlóit 
a Fórum bevásárlóközpont 

első emeletén.

Ez a kupon ingyenes 
teázásra jogosít.

  A Diabétesz Világnap kapcsán 

ingyenes vércukorszűrésen és rizikófel-

mérésen vehetnek részt az érdeklődők. 

A cukorbetegség világnapja november 14., 

mely az inzulin egyik felfedezőjének, Fre-

derick Bantingnak a születésnapja. Ezen 

alkalomból világszerte rendezvényekkel hív-

ják fel a fi gyelmet a betegség jelentőségére. 

Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben 

a diabéteszt nem ismerik fel időben, 

vagy a beteg nem részesül megfele-

lő kezelésben, akkor az életkilá-

tások lényegesen rosszabbak: 

a szívinfarktus, a szélütés, a 

vesebetegség és a végtag 

amputáció kockázata 

többszörös. Jelen-

leg több mint 350 

millió cukorbe-

teg él a vilá-

gon, számuk 

- elsősorban 

az elhízás 

g y a kor ibb á 

v á l á s á n a k 

köszönhető-

en - évente 

közel 10 

m i l l i óv a l 

gyarapszik. 

B e c s l é s e k 

szerint Magyarországon mintegy 700 

ezer ember érintett. 

A magyar cukorbetegek közel fele nem tud 

betegségéről, ezért a szűrővizsgálat jelentő-

sége óriási.

A Prevenció a XXI. században Alapítvány 

kiemelt feladatának tekinti a szív- és ér-

rendszeri betegségek hatékony megelőzését 

és időben történő felismerését. Az eltérések 

korai diagnosztizálására szolgálnak a szűrő-

vizsgálatok. Tekintettel arra, hogy a hazai 

cukorbetegek jelentős része nem is-

mert, ezért – a Diabétesz Világnap-

ján – rizikófelméréssel és vér-

cukorszűréssel szeretnénk 

felhívni a fi gyelmet a be-

tegség fontosságára és 

súlyára. A felmé-

rés segítségével 

megállapítható, 

hogy mekkora 

az esélye annak, 

hogy az adott 

egyénnél a ké-

s ő b b i e k b e n 

cukorbeteg-

ség alakul ki.

Dr. Katona 

Éva Melit-

ta diabetológus 

szakorvos vezetésével 2014. novem-

ber 14-15-én 16 és 20 óra között a Fórum 

Debrecen -1. szintjén ingyenes diabétesz 

rizikófelmérést és vércukormérést végzünk, 

melyre Önt is szeretettel várjuk!

Ingyenes vércukorszűrés 
a Diabétesz Világnapon
Fórum Debrecen, -1. szint
2014. november 14-15. 16.00 – 20.00
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VISSZATEKINTŐ

 Idén is elérkezett a Mindenszentek 

ünnepe, ám a Fórum elhozta nekünk az ame-

rikai hagyományt, hogy egy kis vidámságot is 

becsempésszen a hétköznapjainkba.

Idén először került megrendezésre a Fórumban 

a Halloween. Az óriási látványelemeket magá-

ban foglaló kiállítás minden Fórumba látogató 

vendégnek azonnal szemet szúrt. Találkozhat-

tunk óriási tökhintóval, szellemekkel, csontvá-

zakkal, elvarázsolt ódon kastéllyal, óriásira nőtt 

farkas emberrel, tökházikókka a Fórum köze-

pén. A kicsiket kézműves foglalkozások várták 

a -1 szinten, amin örömmel vettek részt. Ren-

geteg programmal kedveskedtünk az aprósá-

goknak, volt minden, ami a halloweenhez kap-

csolható: a tökfaragástól kezdve a lufi készítésen 

keresztül az arcfestésig, szélesen mozgott a ská-

la. Rengeteg ijesztő, illetve bájos maszk került 

a gyerekek arcára az arfestőinknek köszönhe-

tően. A kézműves asztalnál saját faragott tököt, 

illetve szellem vagy tök alakú lufi t készíthettek 

szalvétatechnikával az odalátogatók. A Rákóczi 

utcai bejáratnál egy boszorkány várta a Fórum 

látogatóit, míg a Csapó utcai bejáratnál egy szal-

mával kitömött madárijesztővel találkozhat-

tak a vendégek. Sőt! Nemcsak az apróságokra 

gondoltunk, de a felnőtt látogatókat sem hagy-

tuk program nélkül. Minden vásárló, aki 1000 

Ft felett vásárolt a Fórum bármely üzletében, 

meglátogathatta a -1. szinten található „Horror 

Show”-t, melyre csak 18. év felett és csak saját 

felelősséggel engedtük be a kíváncsiskodókat! A 

történet rendkívül “véresre” sikerült, mindenki 

tornáztathatta a saját adrenalinszintjét! Visítá-

sokból nem volt hiány, és november 9-éig még 

az is kipróbálhatja ezt a horrorsztorit, aki ed-

dig nem tette, hiszen minden hétköznap 16:00-

20:00-ig, vasárnap pedig 16:00-18:00-ig állnak 

nyitva a -1 szinten a Coff eshop mellett található 

üzlethelyiség kapui. Bár a Halloween-nek vége, 

a Horror show kapui még mindig nyitva áll-

nak a bátor látogatók számára! Lassan közeleg 

a karácsony és a forGroup csapata ezúttal sem 

hagyja csalódottan az érdeklődőket! Csak tud-

ják követni! 

 Az október elején megrendezett 

statikus kiállítás, valamint a vele párhuza-

mosan zajló nagysikerű őszi divatnapok 

kellően meghozták a vásárlási kedvet a Fó-

rumba látogatóknak.
 

Október 2-án kezdetét vette a 2014-es őszi divat-

napok, melyen a legújabb őszi/téli kollekciókat 

csodálhatta meg a nagyérdemű, kerek 4 napon 

keresztül. Az idei őszi divatbemutató sokak által 

az eddigi legszínvonalasabbnak ítéltre sikerült. 

Lázas készülődés előzte meg természetesen az idei 

bemutatósorozatot is. A ForGroup csapata min-

dent megtett a siker érdekében. Nemcsak látvá-

nyossági elemekkel törekedtek a bemutatók színvo-

nalát emelni, de a koreográfi ába is építettek kisebb 

jeleneteket, mellyel meghatározták az osztatlan 

sikert. Az idei divatnapok témája a “Látványosság” 

volt, a színpadon a színes parókáktól kezdve, a na-

gyobb és kisebb tüllszoknyákon keresztül, színes 

dobozokon illetve műanyag madarakon át ren-

geteg feltűnő elemmel egészült ki a show. 12 üzlet 

kollekcióját mutatták be a Fórum modelljei, ame-

lyek a következők: New Yorker, Mango, Mayoral, 

Reno, VanGaal, Sugarbird, Hervis, Skiny, C&A, 

Virginia, Promod és a Magenta.

A show táncos elemekben sem szenvedett hiányt, 

idén az RnB Dance Team csapata vitte színpadra 

a show táncos részét. Bár október elején még kife-

jezetten jó időnek örvendhettünk, a hónap végére 

sajnos beköszöntött a hűvösebb idő, így a divat-

bemutatókon viselt melegebb kabátok is értelmet 

nyertek. A színpadon feltűnő díszletekről a Kika 

Áruház debreceni üzlete gondoskodott, akinek a 

statikus kiállításon megjelent darabokat is köszön-

hetjük. Idén rengeteg újdonság volt megfi gyelhe-

tő- mind a Fórum modelljei között, hiszen nagyon 

sok új arc mutatkozhatott be a nagyközönség előtt 

idén először- mind a szervezők keze munkájának 

nyomán. Rengeteg újonc gyereket is köszönthet-

tünk a színpadon, akikből, bár eleinte látszottak a 

megszeppenés jelei, a végére szuper kis csapat for-

málódott. Aki esetleg lemaradt volna a show-ról, 

ne csüggedjen, hiszen a divatbemutatóról televízi-

ós felvétel ékszült, amelyet az Alföld Televízióban 

illetve a Youtube internetes portálon is megtekint-

hetnek. Bár az október 5-i fi náléval véget értek 

az idei őszi divatnapok, azért ne csüggedjenek, a 

szervezők tartogatnak még meglepetéseket a tar-

solyukban.

Halloween a Fórumban Őszi divatnapok

 Az ifj ú párok személyesen is 

találkozhatnak az ország legismertebb 

stylistjával, aki személyes esküvői stílus ta-

nácsadással és Wedding csapatával várja az 

érdeklődőket november 15-16-án a Kölcsey 

Központban megrendezésre kerülő Dream 

Wedding Show alkalmával.

Melyik stílust ajánlja 2015-re a pároknak?

Ahány pár, annyi stílus. Mindenkinek a személyisé-

géhez, a saját történetéhez, szerelmi mí-

toszához kell megtalálni az esküvői stílu-

sát. Nagyon fontos, hogy a vőlegény és a 

menyasszony éppolyan jól és komforto-

san érezzék magukat a kitalált stílusban, 

és megvalósíthassák azt, hogy a Nagy 

Nap tényleg az elejétől a végéig róluk szólhasson. 

Mi a Lakatos Márk Wedding divíziónkban, éppen 

ezért egyéni tanácsadás keretében segítünk ezt az 

esküvői stílust megtalálni, tanácsadással segítjük a 

párokat abban, hogy megtalálják a legmegfelelőbb 

ruhákat, hajviseletet, - a menyasszonyoknak, öröm-

anyáknak és koszorúslányoknak ezeken kívül még 

a sminket és kiegészítőket.

Milyen dekorációs színek, illetve kellékek határoz-

zák meg a 2015-ös trendet?

Az égkék, a görögdinnye rózsaszín, a citrom, a 

türkiz és a gyöngyház pasztelles árnyalatai kom-

binálódnak majd a fehér, bézs, ekrü színekkel. Ki-

egészítő tárgyak közül népszerűek lesznek a lefújt 

madárfészkek, a kristály fák és vintage bútorok, 

illetve régi antik családi képek is bekerülhetnek a 

dekorációk közé.

Milyen stílusú ruhákat ajánlana az aráknak?

A csipke örök kedvenc, ha esküvői ruháról van szó, 

2015-ben azonban még nagyobb hangsúlyt kap a 

klasszikus viselet. A menyasszonyi ruháknál olyan 

meglepő árnyalatok tűnnek fel, mint a pisztácia, a 

hortenzia, és a sejtelmes kék, a szabás pedig a letisz-

tult, klasszikus és romantikus vonalakat idézi.

Mennyire lesz divatos 2015-ben az esküvői smin-

keknél a füstös szem?

A füstös szem az örök igéző tekintet sminkje, sosem 

megy ki a divatból. Fontos azonban, hogy a hölgy 

arcához, korához, színeihez passzoló smink készül-

jön, a kevésbé démoni menyasszonyok sokkal bájo-

sabbak tudnak lenni, egy könnyű, púderes smink-

kel, mint füstös pillákkal. A Lakatos Márk Wedding 

divízió sminkesei ebben is segítenek, hogy ki-ki a 

személyiségéhez méltó sminket találjon.

Milyen témák köré érdemes építeni az esküvőt?

Személyes témák köré. Ha valaki él-hal a tenger-

partokért, igenis ma már van arra lehetőség, hogy 

tengerparton mondja ki az igent. Ha 

szereti a vadregényes kastélyok világát, 

keresse meg a modern Rapunzel vára-

kat, és merjen elrepülni a mesék biro-

dalmába. Ma már nincsenek szabályok, 

vagy határok, az esküvő egy fantasztikus 

lehetőség a szerelmeseknek arra, hogy önmagukat 

kifejezzék.

2015-ben milyen virágdekorációk állják meg a 

helyüket az esküvői dekorációban?

A 2015-ös trendekbe bekerültek a mezei vadvirág-

hatású növények, a természetesnek ható csokrok, 

a koszorúk, a bézs színű bazsarózsa, az egyszínű, 

monokróm csokrok. Minél természetesebb, annál 

trendibb. A világos, pasztellszínű rózsák, liliomok 

bármilyen összeállításban nyerők lehetnek. 

Érdemes-e profi  esküvőszervezőkre bízni magun-

kat? Ha igen, miért?

Ha megtalálja a pár azt, akiben képes megbízni, ak-

kor nagyon sok gondot le tud venni egy szervező 

a pár válláról. Sokszor nehezen adjuk át magunkat 

egy ilyen fontos esemény kapcsán egy „idegen ke-

zébe”, de a tapasztalataim szerint azok a párok, akik 

képesek ezt elengedni, sokkal intenzívebben élik 

meg az esküvői készülődés kellemes pillanatait, 

míg a nyűgös, fárasztó részt az esküvőszervezőre 

hagyhatják.

Mi az ideális helyszín 2015-ben?

Amit csak szeretnétek. Ahol szívesen vagytok, ahol 

süt a nap, nem esik az eső, ahol sok ember egy szép 

térben a boldogságot ünnepelni összegyűlhet. Ha 

ez egy templom főtere, hát ott. Ha egy farm pajtá-

ja, ám legyen. A szerelem, és az esküvői helyszínek 

nem ismernek határokat. 

Lakatos Márk esküvői stílus tanácsai
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Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806

Lengyel Annamária 52/598-805
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4029 Debrecen, Csapó utca 30  Tel.: +36 (52) 520-170  

Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, Görög R. Dorottya, Szőgyényi 

Adrienn, Rosta Hanna

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor
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Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

5 000 Ft-os vásárlási utalványt!

Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóköz-

pont: 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: 2014. november 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ

„MERT MEGÉRDEMLEM” - élmény a konyhában!
Séfakadémia - a Fórum magazin gasztronómiai partnere

Ez volt annak a kurzusnak a címe, mely nagy sikert aratott a Séfakadémia főzőiskola vendégei között és amelyen elkészült ez a két fi nom fogás. A napi rohanás mellett néha álljunk meg egy 

percre és adjunk időt magunknak és szeretteinknek, hogy a konyhában eltöltött idő élménnyé váljon, kerüljön néhány új ötlet, technika a minden napok rutinjába - mert igen, megérdemlem, 

hogy otthon is friss, mennyei és szemet gyönyörködtető falatok kerüljenek az asztalra! Recept: Kövér Sándor séf

Mascarponés pisztáciás tortácska, őszibarack pürével

Hozzávalók 

• 5 dkg vajas, kakaós keksz

• 5 dkg vaj

• 4 dkg mascarpone sajt

• 1 kávéskanál pisztácia paszta

• 1 tojás sárgája

• 1 dl tej

• 1 dl habtejszín, minimum 30 %-os

• 1 zselatin lap

• 1 szem barack

• 2 cent narancsszörp

• 1 dkg étcsokoládé

• 1 kávéskanál keményítő

Elkészítése:

A kekszet morzsalékosra törjük, és a vajjal elkeverjük, hogy masszává álljon össze. Vízgőz fölött egy ke-

verő tálban a tejet, a tojássárgáját, a zselatin lapot és a keményítőt addig melegítjük (kevergetjük) amíg 

sűrű, pudingszerű állagot nem kapunk. Kicsit hűlni hagyjuk, és utána hozzá keverjük a pisztácia pasztát, a 

mascarpone sajtot és a kemény habbá vert tejszínt. A vajas kekszet a forma aljába egyenletesen eloszlatjuk, 

majd ráhalmozzuk az elkészített pisztácia habot és hűtőben minimum 3 óra hosszát dermesztjük. Közben 

a meghámozott őszibarackot a narancsszörppel egyneművé turmixszoljuk. A csokoládét temperáljuk (40 

C-ra melegítjük a 2/3-át, majd visszahűtjük az 1/3-ad hozzá keverésével 31-33 C-ra) és különböző díszeket 

készítünk. A kellően megdermedt tortácskánkat az őszibarack pürével, tejszínhabbal, csoki formákkal és friss 

gyümölccsel díszítjük.

Panettába göngyölt sertéskaraj mozzarellával, libamájjal töltve parmezános 

burgonyapürével, balzsamecetes pirított gombával, rozmaringos piros almával 

Hozzávalók 

• sertéskaraj 15 dkg

• bacon szalonna 2 szelet

• libamáj 5 dkg

• vizes mozzarella golyó 3 db (mini)

• só, bors, oliva olaj

• 2 szem sárga burgonya

• 1 dl tej

• vaj 5 dkg (püréhez) + 3 dkg (almához)

• parmezán sajt (reszelt) 2 dkg

• 3 dkg csiperkegomba

• ¼ lila hagyma

• 2 cent sötét balzsam ecet

• 1 evőkanál cukor

• 1 szem piros alma

• 1 szál rozmaring

Elkészítése:

A sertéskarajt lehártyázzuk és kiklopfoljuk. Fűszerezzük sóval, borssal. Közepére helyezzük a kacsamájat és 

a sajt golyókat, feltekerjük. A baconnel burkoljuk. Tepsibe helyezzük, meglocsoljuk kevés olíva olajjal és 180 

C, kb. 30 perc alatt szép pirosra sütjük. Közben a burgonyát megtisztítjuk, feldaraboljuk és sós vízben pu-

hára főzzük. A tejet a vajjal felforraljuk és a burgonyát ebben habosra kikeverjük, végezetül hozzá adjuk a 

reszelt parmezán sajtot. A gombát megmossuk, cikkekre vágjuk. A hagymát is cikkekre vágjuk. Kevés olajon 

cukrot karamellizálunk, hozzá adjuk, a hagymát átpirítjuk, majd a gombát és az egészet meglocsoljuk bal-

zsam ecettel, majd sózzuk ízlés szerint. Az almából karalábévájó segítségével kis golyókat készítünk. A vajat 

megolvasztjuk és az alma golyókat kis lángon átpirítjuk, amíg el nem kezd karamellizálódni. Friss rozmaring 

levelekkel megszórjuk. Tálaljuk.

SÉFAKADÉMIA PROFESSZIONÁLIS FŐZŐISKOLA Gasztronómiai kurzusok magánszemélyeknek, cégeknek a térség legjobb séfjeivel!

4032 Debrecen, Karinthy Frigyes utca 16. (Liget lakópark – Akadémia utca folytatása) www.sefakademia.hu • 30/4994-372 • https://www.facebook.com/SefAkademia

Csapatépítés - Születés és névnapok - Gasztro estek - Felnőtt és gyermek kurzusok • Ajándékutalvány – Zártkörű rendezvények 12-20 főig

Előző kirakós 

játékunk nyertese 
Sándor Tibor

 (középen), balra Szabó Csilla 

a Cafe Frei képviseletében, 

jobbra Lengyel Annamária 

centermanager asszisztens.

A nyertes egy 5000 Ft-os 

vásárlási utalvánnyal lett 

gazdagabb.
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