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

VI. évfolyam 63. szám

Boldog
karácsonyt

Fórum a
Facebookon

kívánunk
Mindenkinek!
Készüljünk együtt
az Ünnepekre!

Legyél első az újdonságokban, figyeld napi
akcióinkat, programjainkat. Kövess
minket a Facebookon is.

Kedves Olvasó!
Beköszöntött a december, az év
utolsó hónapja!
Ez az év is bővelkedett programokban és kiállításokban ,melyekre
szeretettel gondolunk vissza,hiszen
próbáltunk örömet szerezni minden
kedves Látogatónknak! A karácsonyi hangulatot egy varázslatos meseerdővel segítjük,hófödte fákkal és
a benne élő kis lakóival. A kézműves
műhelyben a gyerekek képeslapot
színezhetnek ki,melyet elküldünk a
szülőknek ajándékba,a sütödében
pedig a kis csemeték mézeskalácsot
készíthetnek. Kiállítás keretében
ajándékötletekkel segítünk mindenkinek, hogy mi kerüljön a fa alá
szenteste, nyereményjátékunkon
pedig vissza is nyerhetik vásárlásuk
összegét.
Ezúton szeretné megköszönni hogy
ellátogattak hozzánk ebben az évben is!
Szeretetben gazdag kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánok Önöknek és családjuknak!
A karácsonyt pedig töltsük
együtt: TE&MI!
Átányi Ajtony centermenedzser

SZERETJÜK A KARÁCSONY HANGULATÁT

Jön a szeretet ünnepe, a karácsony és mi mégis félve és halogatva vágunk neki az
ünnepi készülődésnek. Eljött
az idő, amikor az emberek nagy
többsége valamilyen segítségre szorul.
Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési eszközökkel:

Már az adventi koszorún gyújthatjuk a gyertyákat, de mégis a tennivalóink listája nem akar rövidülni.
A Fórum Bevásárlóközpont csapata
és a forGroup azon dolgozik, hogy
mindenkinek megkönnyítse az el-

következő fárasztó időszakot. Már
az előző számunkban tippeket adtunk a rendszerezésre, most pedig
ajándékötletek tömkelegével bombázunk minden kedves olvasót és
Fórumba látogatót. A Fórum Magazin 6. oldalán összegyűjtöttük
a legtrendibb ajándékokat, amivel
meglepheted férfi, nő és gyermek
családtagjaid, rokonaid, ismerőseid. Emellett a bevásárlóközpontban
kiállított vitrinekben ajándékötleteket mutatunk be a család minden
tagjának megajándékozására. A

meglátni és megszeretni mondást
követve rendeztük be legújabb kiállításunkat.
Továbbá nyereményjátékokkal is
készülünk, hogy mi is megajándékozhassuk hűséges vásárlóinkat!
Természetesen, akik a nagy
bevásárlótúrán kikapcsolódni is
szeretnének, azokról sem feledkeztünk meg! A Fórum színpadára
lépnek a városi óvodák és iskolák
karácsonyi műsoraikkal, illetve a
forGroup csapata a felnőtteknek elhozza az Illés zenekart. Az együttes

pályafutásáról könyvet írtak, filmet
készítettek, Illésék lemezeit, fényképeit, a klubtagsági igazolványokat, a
koncertjegyeket ma is nagyon sokan
- talán nem túlzás, ha azt mondom,
százezrek őrzik ereklyeként, elmúlt
ifjúságuk szép emlékeként. Nem is
készülhetnénk jobb ajándékkal a
látogatóknak, mint egy emlékezetes
koncert.
Decemberben is tartson a Fórum
Debrecen Bevásárlóközponttal, és
meglátja, felejthetetlen ünnepi készülődésben lehet része!

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 Fórum Debrecen parkolási díja:
az első órában díjmentes, a parkolás 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.

Tchibo üzlet nyitás:
december 10.
120
üzlet

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
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Az Ön
kényelméért!

Nyitva tartás
Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00
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Karácsony a Fórumban
Karácsonyi programokkal,
több száz üzlet kínálatával és megannyi mosollyal vár benneteket
decemberben is a régió legszebb
és legnagyobb bevásárlóközpontja, a Fórum Debrecen.
Az egyik legjobban várt ünnep közeledtével mindenki az
ajándékok beszerzésén töri
az agyát. Idén sok-sok dologgal készülünk, amivel
megkönnyítjük majd az
ajándékozást. A Fórum
Magazin 6. oldalán
összegyűjtöttük a
legtrendibb ajándékokat, amivel
meglepheted
férfi, nő és

gyermek
családtagjaid, rokonaid, ismerőseggy
y
iid. Segítségül a Fórum Debrecen üzletvvezetőit hívtam, akik összeválogatták
kínálatuk legjobb darabjait.
k
„„Mindannyian arra törekedtünk,
hogy a lehető legnagyobb ár kah
ttegóriában válasszunk ajándékokat, hogy mindenki ki tudja vállasztani a számára megfelelőt”
– tudtuk meg az egyik legkedvvesebb üzletvezetőnktől.
Kitaláltunk egy jó dolgot
aazok részére is, akik vizuáális típusok. A bevásárllóközpontban kiállított
vvitrinekben ajándékötleteket mutatunk
be személyre szab
bottan, a család
b
minden tagm

jának megajándékozására. Tematikusan válogatjuk össze az
ajándékokat. Mit vásároljon az
anyósának, apósának, nagymamának, nagypapának? Sokszínű
és inspiráló ajándékötleteinkkel
bízunk benne, hogy megkönynyítjük a vásárlást azok számára is, akik még tanácstalanok a
megfelelő ajándék beszerzését
illetően.
Az ügyes és szemfüles vásárlóknak még nyereményjátékkal
is készülünk. Azok, akik részt
vesznek a játékban és december
1-14 között minimum 50.000 Ft
értékben vásárolnak, visszanyerhetik a vásárolt ajándékok öszszegét, maximum 200.000 Ft-ig,
utalvány formájában.
Ezen kívül wellness hétvégét is kisorsolunk
majd a vásárlók között. A Hotel Vécsecity
felajánlásával 4 fős családi wellness hétvégén
vehetnek részt a szerencsések aranyvasárnap.
Valamint a Leroy 5 db 10.000 Ft értékű családi
vacsorameghívása is a nyeremények között lesz.
Karácsonyi színpadunkon hangulatos zongorajátékkal igyekszünk a karácsony meghittségét ide varázsolni a forGroup jóvoltából.
Továbbá óvodás és iskolás fellépő csoportok
karácsonyi műsorát tekinthetik majd meg
az érdeklődők. Karácsonyi kézműves műhelyünkben karácsonyi ajándékokat készíthetnek a gyerkőcök. Sütödénkben pedig illatos
mézes kalács sül majd, hogy az ünnepi hangu-

lat garantált legyen. Hogy igazi kis szakácsoknak érezhessék magukat a kicsik, karácsonyi
Fórum-os köténnyel ajándékozzuk meg őket.
Így gyerekjáték lesz a sütés-főzés, ajándékkészítés a Fórummal.
Idén először karácsonyi kiszínezős képeslappal is készülünk a gyerekeknek, akik kiszínezhetik a Fórum karácsonyi képeslapját. Mi
pedig, ha bedobják a Fórum postaládájába,
eljuttatjuk azt a címzettnek.
Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk,
mi azon leszünk, hogy a karácsony előtti
bevásárlásokat megkönnyítsük ötletekkel és
programokkal!

FÓRUM DEBRECEN ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Üzleteink hosszabbított nyitva tartása:
2014. december 07. 10:00-19:00
2014. december 14. 10:00-19:00
2014. december 21. 10:00-19:00
2014. december 24. 9:00-13:00
2014. december 25. A bevásárlóközpont zárva tart
2014. december 26. A bevásárlóközpont zárva tart
2014. december 31. 9:00-14:00
2015. jjanuár 01.

A bevásárlóközpont
p zárva tart
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1. Kitti
Felső (Promod)
Szoknya (Magenta)
Sál (Mango)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

7.995Ft;
14.900Ft;
6.995Ft;
57.990 Ft;
3.990Ft.

2. Dorottya
Mellény (Magenta)
Felső (Magenta)
Szoknya (Envy)
Táska (Bijou Brigitte)
Cipő (Reno)
Karkötő (Bijou Brigitte)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Fülbevaló (Bijou Brigitte)

11.990Ft;
15.990Ft;
13.990Ft;
6.490Ft;
14.900Ft;
3.490Ft;
3.990Ft;
3.490Ft.

3. Robi
Zakó (4YOU Skandinavia)
Nadrág (4YOU Skandinavia)
Nyakkendő (4YOU Skandinavia)
Öv (Saxoo London)
Cipő (Salamander)

39.990 Ft;
24.990Ft;
5.990 Ft;
10.990 Ft;
44.990Ft.

4. Cinti
Ruha (Magenta)
Cipő (Salamander)
Hajráf (Bijou Brigitte)
Fülbevaló (Bijou Brigitte)

17.900Ft;
39.990Ft;
2.990Ft;
3.990Ft.

5. Noémi
Felső (Magenta)
Ruha (Amnesia)
Táska (Monarchy)
Cipő (Salamander)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

10.990 Ft;
17.990Ft;
20.990Ft;
47.990Ft;
6.490Ft.

Ünnepi outfit figyelem!

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Jön a hó, vacogunk a szabadban, de ne is tagadjuk, decemberben imádjuk a „Mit vegyek fel?” mizériát. Karácsonyi
családi ebéd vagy vacsora, majd a szilveszteri buli feladja a leckét és az újabb okot, hogy meglepjük magunkat egy csinos darabbal.
Úgy gondoltam idén a piros, a fekete és az arany színeket kombináltam, illetve a fehér és a pasztell árnyalatokat az outfitekben. Az év
ezen időszakában a szolid elegancia elengedhetetlen. A szettjeim összeállításánál mindig figyelembe veszem az egyik legjobb alapszabályt: a kevesebb néha több! A pasztell szettjeimnél, úgy gondoltam inkább az anyagok kombinálásával teszem emlékezetessé a
modelljeim megjelenését. Ötvözhetjük a csipkét szőrmével, hiszen az idei őszi téli kollekciók slágere a szőrme! Ezzel nem lehet mellényúlni. Különböző kiegészítőkkel is játszhatunk, a nagy nyaklánc vagy egy csinos kis fejpánt a legegyszerűbb ruhát is varázslatossá teszi.
A második összeállításomnál az erősebb színek dominálnak, alkalmas egy családi ünneplésre, de leginkább itt az újévi bulikra gondoltam. A feltűnő színek mellett itt is az anyagokkal játszottam. A bőr és a pamut vagy a selyem, akár a szőrme mind jól elférnek egymás
mellett. Nem kell félni az extrém kombinációktól sem.
Ne feledkezzünk meg, ezekre az alkalmakra illik egy szép magassarkú cipőt keresni és a hozzáillő kézitáskával viselni elbűvölő és elegáns szettünket.
xoxo, Anita
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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6. Anita
Kabát (Promod)
Ruha (Magenta)
Táska (Salamander)
Cipő (Reno)
Fülbevaló (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

17.995Ft;
11.990Ft;
67.990Ft;
8.990Ft;
2.490Ft;
3.490Ft.

7. Noémi
Ing (Sugarbird)
Táska (Mango)
Szoknya (Envy)
Cipő (Tamaris)
Karkötő (Bijou Brigitte)

18.990Ft;
7.995Ft;
19.990Ft;
29.990Ft;
3.490Ft.

8. Dorottya
Ruha (Mango)
Táska (Salamander)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

13.995Ft;
39.990Ft;
23.990Ft;
6.490Ft;
3,280Ft.

9. Robi
Ing (Saxoo London)
Nadrág (Saxoo London)
Nyakkendő (Saxoo London
Öv (Saxoo London)
Cipő (Salamander)

14.990Ft;
12.990Ft;
4.990Ft;
10.990 Ft;
44.990Ft.

10. Cintia
Ruha (Sugarbird)
Táska (Promod)
Cipő (Mango)
Hajráf (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

25.980Ft;
11.995Ft;
17.995Ft;
3.280Ft;
2.990Ft.

11. Kitti

7.

Ruha (Sugarbird)
Szőrmesál (Promod)
Táska (Tamaris)
Cipő (Reno)
Fülbevaló (Bijou Brigitte)

35.980Ft;
3.495Ft;
13.490Ft;
7.490Ft;
2.290Ft.
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ForGroup: ilyen nincs másik a régióban!
áll: páratlan. Ezzel egyedülálló szolgáltatást kínálunk az ügyfeleink részére és csomagajánlataink igazán kedvezőek. A stabil háttér mellett
kiemelten fontos a munkatársak kreativitása és
hozzáértése. Nagy munkabírású profi csapattal
dolgozom, melyet nem győzők hangsúlyozni.
Egy-egy meeting során olyan rejtett energiák szabadulnak fel, melyek biztosítanak arról,
hogy ezt érdemes csinálni. Amiben egyedülállóak vagyunk: bátran belevágunk saját fejlesztésű projektek bonyolításába.

Az utóbbi időszakban több nagy
debreceni rendezvényen is megjelent a
forGroup tevékenysége. A cégről Papp Csilla
igazgatóval beszélgettünk.
- Egyre több helyen, nagy rendezvényen találkozhatunk Debrecenben a forGoup nevével, logójával, munkájával. Rövid idő alatt lett ismert
a brand, minek köszönhető ez?
- Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a
média, a marketing és Pr területen évek óta több
szegmensben jelen vagyunk. Van egy televíziónk,
az Alföld Tv, egy hírportálunk a www.hajdupress.
hu és van a rendezvényszervező ágazatunk,
amellyel nagyszabású projekteket dolgozunk ki
és valósítunk meg (lasd 2013-ban a Képtelenség
kiállítás, valamint az idei évben a Horror show).
Nem titok, hogy a Fórum marketingjében aktívan
részt veszünk és a Fórumban lévő médiafelületek
üzemeltetése is hozzánk tartozik. Ezt a néhány
munkaterületet vontuk össze a forGroup név
alatt, mely névben benne van, hogy az ágazatok
tevékenysége egymást kiegészítve, erősítve igazi
csapatmunkát sejtet a háttérben.
Ha csak az idei évet nézzük, sikerült olyan nagyszabású és a közönség számára izgalmas programokat szerveznünk, melyek igazán eredményesek voltak és nagy érdeklődés övezte minden
eseményünket. Először a Campus fesztiválon
debütált a forGroup, ahol a tőlünk megszokott
színvonalat is felülmúlva hatalmas divatshowval nyitottunk. Aki látta, biztosan megjegyezte a
forGroup nevet.

- Feltűnő a cég sokrétűsége. Televízió (Alföld Tv),
hírportál (hajdupress.hu) és rendezvényszervező
csapat (forEvent) is tartozik a portfólióhoz. Mi
ennek az előnye, illetve hogyan sikerül az egyes
tevékenységi területeket összehangolni?
- Nagyon jó csapattal dolgozom, ami azt gondolom, a siker záloga. Az, hogy ennyi mindent csinálunk, nem véletlen, tudatosan alakítottuk így, hisz
néhány éve még csak az Alföld Tv létezett. Miután
2011-ben létrehoztuk a Hajdupress hírportált,
a napi munkafolyamatban az azonnali tájékoztatást a hírportálon való előzetes megjelenéssel
tudjuk garantálni, ezzel kiválóan kihasználva a
cross-médiás megjelenések előnyeit. Hatalmas
energiával belefogtunk a rendezvényszervezésbe
is. Nem túlzás azt állítani, hogy ilyen portfólióval
rendelkező reklámcég nincs másik a régióban.
A nézőink, az olvasóink, a partnereink ennek az
együttműködésnek az előnyeit élvezhetik. A tevékenységek összehangolása nem kis feladat, de
nem lehetetlen: igazi csapatmunka eredménye. A
névválasztás is ezt tükrözi.
- Az utóbbi időszak debreceni eseményei közül
több is a forGroup-hoz köthető: a Fórumban
rendezett Őszi divathét, a Horror Show, a
Campus Szépe választás, a divatbemutatók
sora egyaránt jelentős tömegeket mozgatott
meg. Továbbra is hasonló aktivitást várhatunk a
forGrouptól?

- Természetesen. A jövő évre is megvan a tervünk a saját fejlesztésű kiállításra, melyet még
nem árulhatok el. A legutóbbi nagy projektünk,
a Horror Show és a Halloweeni programsorozat sikere bizonyítja, hogy képesek vagyunk a
nagyszabású terveinket kiváló színvonalon megvalósítani. A divat a nagy szerelmünk, jövőre is
központi szerepet kap a tevékenységünk során,
de ugyanúgy szeretnénk folytatni a gyermekprogramok szervezését is, hisz már két éve a
KIKA családi programsorozatát is mi bonyolítjuk. A sokszínűségünket bizonyítja, hogy nem
csak Debrecenben dolgozunk. Ebben az évben
több vidéki programunk is volt, ahol az egészségmegőrzés és az idősgondozás témakörében
szervezett eseményekre országos ismert szakembereket sikerült meghívnunk a jelenlévők nagy
örömére. Hajdúböszörményben Dr. Zacher Gábor toxikológus, és Rácz Zsuzsa írónő is a vendégünk volt. A forGroup a következő évre is tartogat meglepetéseket. A Fórum topmodell verseny
már januárban indul, mely teljes lebonyolítása a
mi feladatunk, szóval izgalmas munkával kezdünk 2015-ben.

- Melyek lehetnek a dinamikus fejlődés következő állomásai?
Nagyon sok tervünk van, melyek megvalósításra várnak az Alföld televízió, és a Hajdupress
hírportál tekintetében. Szeptemberben véglegesen beköltöztünk a Fórumba, ahol a stúdió
fejlesztése a végéhez közeledik. Az új stúdió új
műsorokat is jelent és új műsorvezetőket. Sok
meglepetés vár az Alföld televízió nézőire a következő évben. Néhány hete a DIGI szolgáltatási csomagjában HD minőségben is látható az
Alföld tv adása, ami a technológiai fejlesztésünk
komoly eredménye. A Hajdupress hamarosan
„új ruhát” kap, a forGroup fiatalos, dinamikus
jellemvonásait hamarosan a hírportálunk arculata is tükrözi majd. Terveink szerint, ahogy
2013-ban a Képtelenség kiállítást Győrben is
bemutattuk, szeretnénk a Horror showal és a
Halloweeni programsorozattal is átlépni a város
határait, sőt még az is lehet, hogy az ország határait is.

- A cég működési területein meglehetősen nagy
a konkurencia. Miben tud pluszt, illetve mást
kínálni a forGroup a többiekhez képest?
- Ahogy említettem ez a kombináció, miszerint
a rendezvényszervezés mellett média ágazat is
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Észrevennéd a különbséget?
Nincs az arcukra írva, de több
tízezer gyermek tölti éhesen az iskolaszünetet, a karácsonyt is. Mi azonban segíthetünk! Aki ételt ad, életet menthet!
Egy tál forró levesnek tűnő gőzölgő csatornafedél, porcukornak látott hóesés, mackósajt alakú közlekedési tábla... Az útjába
eső minden dolgot ételnek lát az a képzelgő
kislány, aki a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) adventi kisfilmjének főszereplője. A november 27-én induló adománygyűjtő kampány az egyre súlyosbodó
hazai gyermekéhezésre hívja fel a figyelmet.
Az MRSZ egyszerre megdöbbentő és bájos
kisfilmjében Szinetár Dóra is feltűnik. A
színésznő vállalta, hogy az induló adventi
kampány mellé áll, sőt, annak arca is lesz,
így még a filmben is fontos szerepet kapott.
Ma 10 és 30 ezer közé tehető azon magyar
gyerekek száma, akik nem jutnak minden
nap élelemhez, s számuk sajnos évről évre
nő. 2012-ben minden második gyermek
családjában okozott gondot az alapvető
szükségletek biztosítása. Ezek a gyerekek
csak az óvodában vagy az iskolában jutnak
rendszeresen ételhez. Nekik a téli szünidő
nem a karácsonyról és az ajándékokról, ha-

nem az éhségről szól. Az MRSZ idei adventi
kampányának elsődleges célja az, hogy rávilágítson: rengeteg gyermek él felfoghatatlan
és elfogadhatatlan szegénységben; számukra
egyetlen tál meleg étel is óriási segítséget jelent. A segélyszervezet a téli szünet minden
egyes napján oszt majd ételt a rászorulóknak
Budapesten és vidéken egyaránt.
A FÓRUM Bevásárlóközpont is csatlakozott
a nemes akcióhoz. December 13-án látogat
el hozzánk Szinetár Dóra, akivel közösen segíthetünk a rászoruló gyerekeken.
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Beatünnep Debrecenben
Az Illés együttes megalakulásának
50. évfordulója alkalmából december 21-én
Debrecenben a Főnix Csarnokban újra együtt
zenélnek majd a legendák: Bródy János, Szörényi Levente és Szörényi Szabolcs. Mellettük
nagyon sok fiatal előadó is színpadra lép:
Feke Pál, Vastag Csaba, Szabó Ádám és még
sokan mások.
50 év hatalmas idő egy ember életében, hát még
egy zenekaréban! Az Ön számára mit jelent ez
az 50 év, hogy gondol vissza erre az időszakra?
Szörényi Levente: Ezt tényleg nem lehet egy
mondatban megfogalmazni. Számtalan debreceni
élmény jut eszembe. Például amikor a Bartókban
játszottunk az Aranybikában, ott is laktunk mindig, nagyon szerettünk itt lenni. Szabadtéri színpadon, a rendőrök, ahogy megpróbálták leszedni
a fán csücsülő fiatalt, aki onnan nézte végig a koncertet, de ő meg nem jött le. Szóval, iszonyú sok élmény. Ebből született a gondolat, hogy mégiscsak
ki kellene állni erre az 50 éves kerek évfordulóra.
Amíg én bírom torokkal, addig még talán én is jól
érzem magam a színpadon.
Bródy János: A ‚60-as évek furcsa lázadó hangulatának ez az új műfaj – akkoriban beat zenének
nevezték – volt az emblematikus kifejező eszköze.
Akkor jelentek meg a lemezek, a hangrögzítés for-

radalma, az elektromos gitárok hangja. Mind-mind
olyan volt, mintha egy új világ eljövetelét hirdette
volna. Maga a zene minden gesztusával és minden
körülményével együtt egy lázadó jelenség volt. És
mi ott álltunk a színpadon és abban a helyzetben
voltunk, hogy ez a zene, amely nem Magyarországon született, – elsősorban angol-szász gyökerekből táplálkozott – lassan az első globális kulturális
nyelvvé kezdett alakulni. Mi kaptuk meg a sorstól
azt a feladatot, hogy ezt beillesszük a magyar kultúra keretei közé. Mi írtuk meg az első magyar nyelvű
rock dalok szövegeit és ezek a megszületésük pillanatában már nagyon erősek, hatásosak voltak és
nagyon keményen ütöttek, mert másképp szóltak
mint az addigi dalok. Ezzel a most év végi ünnepségsorozattal tulajdonképpen arra emlékezünk,

hogy 50 évvel ezelőtt kezdődtek el azok az események, amelyek végül is a magyar nyelvű rockzene
kialakulásához vezettek.
Mennyire követi a mai magyar előadókat, új
előadókat? Mennyire ismeri őket?
Szörényi Levente: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a kisujjamban van az egész, de nem
tudom elkerülni se. Ha csak nem kapcsolom be
a tévét, akkor nem találkozom velük. Nyilván
az ember valamennyire tájékozott akar lenni. Itt
most az a különleges ebben a koncertben, hogy
egyrészt megtisztelve érzik magukat ezek a fiatal
zenekarok, hogy följöhetnek a színpadra a saját
maguk által elképzelt hangzású Illés-számokkal.
Ez rendkívül izgalmas.

Bródy János: Elég sokat ismerek, bár én
nem a tévén keresztül figyelem a műfaj alakulását. Szívesebben járok kis klubokba,
ahol alternatív együttesek próbálgatják a
szárnyaikat. Azt gondolom, hogy az igazán
jelentős produkciók inkább az úgynevezett
alternatív körzetekből kerülnek ki, ahol nem
a médiának dolgoznak a fiatal művészek,
hanem önmagukat akarják kifejezni. Nagyon örülök, hogyha találok egy-két olyan
produkciót, amit én magamnak felfedezek
és különös öröm számomra, hogyha egy kis
idő után a nagyközönség is felfedezi magának ugyanezeket. Ez már többször előfordult. Nagyon sok tehetséges zenész él ma
Magyarországon.

24/7 ONLINE-SHOPPING

H O M E S PA

Mély relaxáló érzés a testnek és léleknek egyaránt.
(J\Q\XJWDWµDURPDWHU£SLDPHO\N«Q\H]WHWLEĎU«W
és élénkíti az érzékeit.
Fedezze fel a Spa élmény világát a „Harmony of Ayurveda“,
„Spirit of Asia“ és „Beauty of Hawaii“ termékekkel.
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Ajándékötletek karácsonyra!
A karácsony közeledtével egyre jobban előtérbe kerül a kérdés: Milyen ajándékkal lepjük meg szeretteinket?
AKI HASONLÓ „GONDDAL” KÜZD, JÓL FIGYELJEN!
ÖSSZESZEDTÜK AZ ÉV LEGNAGYOBB DURRANÁSAIT EGY CSOKORBA.
KELLEMES SZEMEZGETÉST!

ALCATEL okostelefon
- Media Markt
84.999 Ft

Aromagyertya
- Douglas
3.990 Ft

Anny körömlakk
+ ajándék
karácsonyfadísz
- Douglas
2.990 Ft

Tanga
- Jpress
1.390 Ft

Biotech kapszula
– BioTech
3.490 Ft

Cipő
- Zara
14.995 Ft

Cartier parfüm
- Douglas
18.990 Ft

Testradír -Douglas
3.990 Ft

Felső
- Budmil 9.990 Ft

Kabát
- Budmil
25.990 Ft

Jégkorcsolya
- Hervis
18.999 Ft

Póló
- Jpress
2.990 Ft

Nadrág
- Saxoo London
14.990 Ft

Kabát
- 4YOU Skandinavia
52.990 Ft

Pulóver
- Bershka
6.595 Ft

Pulóver -H&M
5.990 Ft

Pulzusmérő óra
- Hervis
26.500 Ft

Ing
- Saxoo London
14.990 Ft

Boxer
- Jpress
2.790 Ft

Ing
(Saxoo London)
14.990 Ft

Baba - Játéksziget
15.999 Ft

Mamusz
- Happy Box
7.990 Ft

Kapucnis felső
– Tchibo 5.695 Ft

Póni
- Happy Box
7.999 Ft

Tálka szett
- Tchibo 3 db
3.695 Ft
- Mango
8.995 Ft

REMINGTON
hajsimító -Media
Markt 13.999 Ft

Bőrönd
– Monarchy
59.990 Ft
Ing - Budmil
6.990 Ft

PHILIPS mp4
lejátszó
- Media
Markt
13.999 Ft

BRAUN borotva
Sál
- Media Markt - 4YOU Skandinavia
29.999 Ft
7.995 Ft

Maci - Játéksziget
22.999 Ft

SAMSUNG
táblagép
- Media Markt
99.999 Ft Sapka - Budmil
3.590 Ft

Könyv
- Libri
3.990 Ft

Fekvőtámaszkeret
– Hervis
5.999 Ft

Pulóver
- Budmil
7.990 Ft

Plüss bagoly
- Happy Box
10.990 Ft

Könyv
- Libri
6.900 Ft

Shaker - Hervis
2.999 Ft

SAMSUNG
Statement nyaklánc
Fényképezőgép - Tchibo 6.495 Ft
- Media Markt
49.999 Ft

Táska
– Monarchy
22.590 Ft

Órra
Ó
Óra
r
Ékszer

Nyaklánc
-Bijou Brigitte
6.490 Ft

Kabát - Mango
29.995 Ft

Thomas Sabo
karkötő -Smaragd
Shop 10.900 Ft
Overál
Pulóver és szoknya
P
- Sugarbird
- Magenta
25 990 Ft
14.900 Ft és
14.900 Ft

Clutch
- H&M
8.990 Ft

Melltartó
- Jpress
4.140 Ft

Karkötő - Bijou
Brigitte 3.490 Ft

Pandora karkötő
- Smaragd
Óra-Ékszer
17.500 Ft,
Óra
charmok
- BL Óraszalon
4.500 Ft-tól
79.900 Ft

Unisex poló
- Sugarbird
15.980 Ft

PIONEER autórádió
- Media Markt
31.999 Ft

LG táblagép
- Media Markt
69.999 Ft

SONY XPERIA
okostelefon
- Media Markt
179.999 Ft

Síléc - Hervis
129.999 Ft

Daloskönyv - Libri
3.990 Ft

Shopkins
- szupermarket –
Játéksziget
6.999 Ft

Zakó
- Saxoo London
29.990 Ft

Focilabda
– Hervis
5.999 Ft

SONY fejhallgató
- Media Markt
8.999 Ft

Jimmy Choo edt +
ajándék tusfürdő
- Douglas 16.990 Ft

Geomag mechanics
– Játéksziget 7.499 Ft

Sylvanian emeletes
busz - Játéksziget
5.999 Ft

Police karóra
- BL Óraszalon
27.900 Ft
Óra
- Smaragd
Óra-Ékszer
47.990 Ft

Kerékpár – Hervis
28.199 Ft

Plüss póni
– Játéksziget
22.999 Ft

Tündérkastély
- Tchibo 10.995 Ft

NAVON
okostelefon
- Media Markt
19.999 Ft

WAYTEQ
táblagép
- Media Markt
31.999 Ft
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Füstmentesen
FÓRUM: a Füstmentes Világnap („Ne gyújts
rá”- mozgalom!) alkalmából november 20.án (csütörtök) délután lakossági egészségkommunikációs program került megrendezésre, melynek célja a
dohányzás megelőzése, a leszokásról való
módszerek ismertetése volt, ez rendkívül
fontos feladat, hiszen
a világon mintegy 1,3
milliárd ember hódol napról-napra káros szenvedélyének, ezzel nagymértékben ártva önmaguk és közvetlen környezetük egészségségének.
A statisztikai adatok évről –évre elszomorítóbbak. Magyarország a dohányzási szokásokat tekintve az az EU27 országok közül a
25. a listában, a lakosság 38%-a dohányzik,
15 %-a korábban dohányzott, de már leszokott és csupán 47 %-a, aki sohasem dohányzott élete során. A nők és a férfiak napi átlag
cigarettafogyasztása is az unió átlaga feletti,
a személyenkénti cigarettafogyasztás évente
meghaladja a kétezer szálat. A tüdőrákban
elhunytak számát tekintve országunk világelső, s ennek a betegségnek a 90 százaléka bizonyítottan a dohányzás számlájára írandó.
Köztudott, hogy a dohányzás a legjelentősebb megelőzhető halálok. Érdemes, sőt le
kell tenni a cigarettát, hiszen már 1 nap elteltével csökken a hirtelen szívhalál kockázata, 3 hónap után a tüdő teljesítménye 30
százalékkal javul, 9 hónapot követően a krónikus köhögés megszűnik, 1 év után a szívinfarktus, 5 év után pedig a tüdőrák rizikója
a felére csökken.
A káros szenvedélyekről, így a dohányzásról
is rendkívül nehéz leszokni, hiszen a nikotinéhség nem múlik egyik pillanatról a másikra, ezért időt kell hagyni, hogy az érzés
alábbhagyjon.

Joy napok

Horror show

November 7-8-9-én újabb alkalom
nyílt a trendkövetőknek arra, hogy téliesítsék
ruhatárukat a legújabb darabokkal.
Mint minden évben, most is eljött a Joy napok
a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontba is. Bár
még alig volt időnk kipihenni a Glamour napos rohamokat, de máris következtek a Joy napok, amelynek egyik csaj sem tudott ellenállni.
10%-tól egészen 50%-ig kedevezményekben
részesülhettek a szemfülesek. Most, közelebb
a karácsonyhoz ez nagyon jól jöhetett az előrelátóknak. A legnagyobb kedvezményeket a
drogériák (Müller, Rossman, DM) biztosították
most is. A bőrödet is felkészíthetted a téli időszakra, sőt, ha éppen most érezted elérkezettnek az időt egy kicsit látványosabb átalakulásra,
hajfestéket is tudtál kedvezményesen vásárolni.
Rengeteg ruhabolt is biztosított kedvezményeket a divatos darabokból, úgy mint Devergo,
Dockyard, Missy, Gas, Levi’s, Magenta, Marks

& Spencer, Mayo Chix, Pepe Jeans London,
Replay, Retro, SaxooLondon, Springfield,
Sugarbird, Tally Weijl, Playersroom. A Fórum
megtelt lelkes vásárlókkal. Főleg nőket lehetett
látni, valamint néha az őket nem túl lelkesen
kísérő férfiakkal találkozhattunk, akik általában
kint a boltok előtt várakoztak. Már beszerezhetted a téli jó meleg csizmát is a Reno, Sebastiano,
Tamaris üzleteiből, vagy válogathattál a legújabb téli kabátokból a Fórum üzleteinek kínálatában. Érdemes volt jó előre gondolkozni,
és már a Joy napok előtt körbejárni a boltokat,
kinézni a kedvenc darabokat, hogy ne a legnagyobb tömegben kelljen próbálgatni. Minden
üzletben csak a készlet erejéig álltak rendelkezésre a vágyott ruhák, így érdemes volt minél
előbb érkezni és beszerezni őket. A sminktermékek terén tapasztalhattuk először a készletek
kiürülését és bárhogyan is szerettük volna, nem
volt a raktáron sem további készlet, így aki nem
készült alaposan, hoppon maradhatott. De szívből reméljük, hogy mindenki időben érkezett és
be tudta szerezni az általa kívánt darabokat, hiszen a következő Joy napokra még várnunk kell
a jövő évig!

Ajánlatunk csak a nyitóhéten!

0$*<$5256=i*/(*1$*<2%%*+i/y=$7i1

Nyitás: december 10., FÓRUM Debrecen

VALÓRA VÁLHATNAK AZ ÁLMAID
NOKIA LUMIA 735

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐVEL

Október 24-e és november 9-e között
megfagyott a vér az ereinkben, vagy
legalábbis, aki elmerészkedett a Fórum
Bevásárlóközpont Horror Showjára, az
biztosan rémisztő emlékekkel tért haza.
Tettünk róla, hogy a legrosszabb rémálmaid elevenedjenek meg, itt aztán fel
kellett kötni a nadrágot! Aki viszont teljesítette a pályát, az nyugodtan elmondhatja magáról, hogy átment a bátorságpróbán. „Mindig igyekszünk, valami
újdonsággal készülni a látogatóknak,
ami biztosan emlékezetessé teszi a vásárlást. Halloween alkalmából előkerültek az ijesztő jelmezek, maszkok. De mi
semmit nem szeretünk elaprózni, 160
négyzetméteren alakítottuk ki a legroszszabb rémálmok helyszínét.” foglalta
össze a showt Papp Csilla a forGroup
igazgatója. A show elején mindenkit
nagy füstfelhő és sötétség fogadott. Velőtrázó sikolyokat hallhatunk bentről,
ijesztő zombik, óriás pókok és mindenütt vér várt benneteket. Izzadtak a
tenyerek, csorgott a verejték, soha nem
látott izgalmakat élhettél át. Természetesen a célunk most is a ti szórakoztatásotok volt, egy kis színt szerettünk volna
vinni a vásárlásba. Úgy gondoljuk, ez sikerült! Várunk titeket minden nap újabb
és újabb ötletekkel!

SAMSUNG GALAXY ACE 4

Pihe-puha taka

Érdemes
időben érkezni!
Az első 150
vásárló garantált
ajándékot* kap.

5 Ft
Eredeti ár: 6 99

*Nem a képen látható
termék az ajándék.

FEJHALLGATÓVAL

ró

3995 Ft

Az ár december 10-14.
között érvényes.

telekom.hu
4G-KÉPES OKOSTELEFONOK

0+ 24Ft
KEZDŐRÉSZLETTEL
x havi 990 Ft kamatmentes részletre

(Teljes ár: 23 760 Ft)
Új előfizetéssel, a Next S díjcsomagra vállalt 2 év hűségidővel, mobil előleggel.
A további feltételekről és speciális készülékajánlatainkról kérdezd értékesítő kollégáinkat!

A készülékajánlatok 2014. november 10-től visszavonásig, vagy a készletek erejéig érvényesek, és egy előfizetéshez egyszer vehetők igénybe. A készülékek elérhetősége üzletenként
eltérő lehet. A 4G hálózat kizárólag a lefedettségi területen belül vehető igénybe, az elérhető sebesség mértéke függ az adott készülék és díjcsomag képességétől és attól, hogy azt
az adott ponton támogatja-e a hálózat. A képek illusztrációk. További feltételek, 4G-lefedettség: www.telekom.hu, üzleteink, 1430.

Telekom Üzlet Debrecen Fórum
Fórum Bevásárlóközpont 1. emelet
4029 Debrecen Csapó u. 30.
Nyitva tartás: H-Szo: 9.00-20.00, Cs: 9.00-21.00, V: 9.00-19.00

2014. December 6-7.
11 órától

Karácsonyi Hétvége

Most személyesen találkozhatsz
a Mikulással és a Krampusszal
Készítsd el saját készítésű
ajándékaid a Kika minőségi termékeiből
aj
proﬁ kézművesek segítségével!
Kikapcsoló eredményhirdetés,
Tompeti koncert vasárnap 16 órától
További Információk: www.alfoldtv.hu/kikapcsolo
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Új év, új remények
Nem tudom ki hogy van vele,
de az év vége közeledtével én mindig
gondolkodóba esem. Elmerengek az
egész évemen. Milyen élményeket éltem át, mik történtek velem, milyen jó
és rossz döntéseket hoztam, mit tettem helyesen vagy éppen helytelenül.
De ilyenkor az is eszembe jut, hogy mit
várok az elkövetkezendő évtől.
Sokszor megtörtént már velem, hogy rengeteg mindent elterveztem az új évre,
mégsem sikerült még a felét sem megvalósítanom. Rohanó világban élünk ugyebár,
dolgozunk, tanulunk. Mindig mindenre
van időnk, csak sokszor éppen magunkra
nem, arra, hogy megvalósítsuk az álmainkat. Ennek kiküszöbölésére hallottam
egy nagyon jó tanácsot, amit most veletek is szeretnék megosztani. Írjátok össze
egy papírra, hogy mi az, amit el szeretné-

tek érni 2015-ben! A kis listátokat ezután
tegyétek olyan helyre, ahol minden nap a
szemetek előtt van, például a hűtőre vagy a
ruhásszekrényetekre!
A lista összeállításához összegyűjtöttem
pár tanácsot segítségképp, amiket ha megfogadtok az új évben, garantáltan boldogabbak lehettek!
1. Nevess sokat, mert a nevetés orvosság!
2. Próbálj meg minden feladatot a legjobb
tudásod szerint teljesíteni, de ha rajtad kívülálló okok miatt mégsem sikerül valami,
ne stresszelj rajta!
3. Spórolj! Szeretnél egy-két hétre elutazni valahová, ahol ki tudod pihenni a fáradalmakat? Egyelőre azonban mindez csak
álom számodra? Próbálj meg spórolni!
A különböző üzletekben, így a FÓRUM
Bevásárlóközpontban is nagyon sokszor
találkozhatsz különböző akciókkal. Érdemes ezeket nyomon követni, hiszen renge-

2014. december

teg pénzt spórolhatsz meg így az
áhított nyaralásra.
4. Mindig szánj időt a szeretteidre! A rohanó hétköznapokban sem szabad megfeledkeznünk a családunkról
és a barátainkról. Ha sok a
munkád, akkor se felejtsd
el felköszönteni a nagymamádat a születésnapján! Hidd el, nagyon
fog örülni neki, ha
felhívod telefonon
pár percre, vagy
meglátogatod egy
kis időre.
5. Szánj magadra
mindig időt! A hétvégéken próbálj beiktatni legalább pár
órát, amikor csak
magaddal foglalkozol! Végy egy forró
fürdőt vagy menj el
egy jó masszőrhöz!

Hidd el, hogy utána olyan leszel,
mint akit kicseréltek!
6. Szórakozz! Mindenkinek szüksége van egy kis kikapcsolódásra. A
kedvenc zenekarod koncertezik épp
a városban? Ne sajnáld rá az időt és
a pénzt! Menj el és tombolj egy hatalmasat az első sorban! Egy jó csápolás során minden stressz távozik
majd belőled.
7. Sportolj! Próbálj meg
minden héten legalább
egyszer-kétszer egy fél
órát beiktatni, amikor elmész kocogni. Ha nem
szeretnél kimerészkedni a
mínuszokba, akkor otthon
is tornázhatsz. Nagyon sok
gyakorlatot találhatsz az
interneten, amelyek segítségedre lehetnek.
Ezekkel a jó tanácsokkal
kívánok minden Fórum
Magazin olvasó számára boldog és mosolygós újévet!

KÜLÖNLEGES KARÁCSONY - néhány perc ala
Séfakadémia - a Fórum magazin gasztronómiai partnere
Az időhiányban szenvedők kedvéért két olyan receptet ajánlunk figyelmükbe, melyek igen gyorsan elkészülnek, mégis nagyon finomak és különlegesek. Ha úgy döntenek, hogy
elkészítik a fogásokat, előtte érdemes szétnézni a zöldséges standon, mert bizonyos helyeken nem lehet kapni édesburgonyát vagy épp sárkánygyümölcsöt. A különleges alapanyagok és a szép tálalás már csak a „hab a tortán”, a mennyei ízek mellett. Töltsenek együtt minél több időt szeretteikkel a gőzölgő, illatos fogások mellett! Békés, áldott karácsonyt
kíván Önöknek a Séfakadémia!

Mézes vajas fűszeres sertés szűz, édesburgonyával - sütőtök pürével.

Limeos túróhab, sárkánygyümölccsel:

Hozzávalók
• sertés szűz 0,15 kg
• Cajun fűszerkeverék ízlés szerint
• méz 1 evőkanál
• vaj 0,06 kg
• étolaj 2 evőkanál
• édesburgonya 0,25 kg
• mirelit zöldborsó 0,03 kg
• Só, bors, szerecsendió őrölt
• friss koriander 1 evőkanál

Hozzávalók
• tehéntúró 10 dkg
• mascarpone 2 dkg
• habtejszín (állati) 0,05 l
• habfixáló
• cukor, vanília cukor, só
• citrom
• sárkánygyümölcs
• erdei gyümölcs keverék 6 dkg

Elkészítése:
Az édesburgonyát meghámozzuk és egyenletes apró kockára vágjuk sós vízben ¾-ig főzzük, félidőben a
zöldborsót hozzá adagoljuk és együtt főzzük tovább, leszűrjük, jól lecsepegtetjük, félre tesszük. A sütőtököt
félbevágjuk, a magvakat eltávolítjuk és étolajjal meglocsoljuk, sózzuk. 180 C-os sütőben puhára sütjük, ha
kész kikaparjuk a húsát és hideg vajdarabokkal krémesre turmixszoljuk, szerecsendióval ízesítjük, félreteszszük. A sertés szüzet lehártyázzuk, sózzuk, cajun fűszerkeverékkel fűszerezzük. Forró serpenyőben kérgezzük
a húst, 120 C-os sütőben készre sütjük ( kb 20-30 perc). Utána a vajban és a mézben felpirítjuk a húst, majd
tányéron pihentetjük kb. 20 percig, hogy omlós és szaftos maradjon. Közben olajon felpirítjuk az édesburgonyát, a végén vajdarabokkal krémesítjük és ízlés szerint friss apróra vágott korianderrel fűszerezzük. Tálalás:
tányérra teszünk a tökpüréből, édesburgonyából, felszeletelt sertés szűzből és a visszamaradt szafttal meglocsoljuk.

Elkészítés:
• A túrót szűrön áttörjük, hozzákeverjük a reszelt citromhéjat, cukrot, sót, vaníliacukrot és a mascarponét.
• A tejszínt habfixálóval felverjük.
• Összekeverjük a túrós részt a tejszínnel.
• Az erdei gyümölcsöt kevés almalében cukorral és vaníliacukorral felfőzzük, végén passzírozzuk.
• A túróhabot erdei gyümölcsmártással tálaljuk, lime-mal és sárkánygyümölccsel díszítünk.

Ha gondba lennének az ajándékkal - válasszák exkluzív
ajándékutalványunkat, egy feledhetetlen gasztro-élményt!

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

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

5 000 Ft-os vásárlási utalványt!
Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
A szelvényeket az információs pultnál
személyesen lehet leadni, amelyekre
kérjük írják rá a beküldő nevét, címét
és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2014. december 18.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Előző kirakós
játékunk nyertese
A kirakós nyertese
Pál Balázs (jobbra),
balra Jármezei Ágnes
a C&A üzletvezetője.
A nyertes egy 5000 Ft-os
vásárlási utalvánnyal lett
gazdagabb.
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