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Új év, új dolgok

Aktuális akciók

2015-re ígérjük, soksok érdekes programmal és kiállítással
tesszük még mozgalmasabbá az évet. Boldog Új esztendőt!

Kíváncsi vagy hol érdemes vásárolni? Keresd
fel új honlapunkon elérhető „Akciók” menüpontunkat és vásárolj
gazdaságosan.

Kedves Olvasó!
Elérkezett a 2015-ös év, ezúton
szívből kívánok a Fórum Debrecen
munkatársai és magam nevében
sikerekben gazdag, békés, boldog
új esztendőt minden kedves látogatónknak. Január az óriási árleszállítások hónapja, az üzletekben
minden korosztály megtalálja a
számára legmegfelelőbb terméket,
méghozzá az eredeti ár töredékéért. Egy ilyen akciót nem érdemes
kihagyni, látogasson el bevásárlóközpontunkba és töltsön el egy kellemes napot nálunk. A Fórum idén
is számos újdonságot és izgalmas
programot tartogat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A vállalkozó kedvű hölgyek jelentkezhetnek a Fórum
Topmodellje 2015-ös felhívására,
amely tavaly is nagy sikert aratott,
reméljük idén sem lesz ez másképp.
Ezen kívül esküvői kiállítást és esküvői divatbemutatót tekinthetnek
meg az érdeklődők, ahol az idei év
legstílusosabb és legszebb ruhái,
kiegészítői és kellékei kerülnek terítékre.
Legyen a vásárlás élményekkel
teli, a Fórum Bevásárlóközpont
2015-ben is várja Önt és kedves
családját!

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os, 22-es, 24-es és
43-as autóbuszokkal, a 3-as és a
3A jelzésű trolibuszokkal, valamint az 1-es és 2-es villamossal.
A 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.

%
Új év, új remények, új
kihívások, új lehetőségek. Így
köszöntöttük az eljövendő évet
és búcsúzunk a régitől. A fórum
2015-ben is szeretettel várja
kedves vásárlóit.
2015-ben új feladatokat állítottunk
magunk elé és igyekszünk a tőlünk
telhető legjobban megfelelni ezeknek
a kihívásoknak. A Fórum idén is a vásárlót helyezi a középpontba. A már
több éve működő forGroup csapata
ebben az évben is rengeteg színes és
izgalmas kiállítással, interaktív programokkal készül a látogatóknak. Ígérjük, azon leszünk, hogy a maximumot
hozzuk ki magunkból.
Nálunk mindenki megtalálja a számára megfelelő programot, legyen
szó akár kicsiről, akár nagyról. Ha
Fórum, akkor divat, így ezúttal is
rengeteg divatbemutatós élménnyel

lehetnek gazdagabbak, amennyiben minket választanak, így mindig
első kézből értesülhetnek a legújabb
trendekről. Természetesen jövőre is
divathetekkel varázsoljuk el Önöket
a ruhák/kiegészítők világában. De a
Fórum csinos modelljeivel találkozhat
majd a Campus fesztiválon és a város
rendezvényein is.
Immár másodjára érkezik a nagyszabású esküvői show, amelyen a házasulandó pároknak szeretnénk ötleteket
adni. A kiállításon szebbnél szebb esküvői ruhákkal és minden aprósággal
- ami a nagy naphoz elengedhetetlenül
szükséges - találkozhatunk. Fehérbe
borul a Fórum, így mindenkinek, aki
élete legszebb napjára készül, kötelező
ellesni néhány apróságot vagy éppen
megtalálni az igazit a tökéletes ruha
vagy éppen szolgáltató személyében.
Szép lányokból sem lesz hiány, hiszen
újra keressük a Fórum idei Topmo-
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SZERETJÜK
A KEDVEZMÉNYEKET!
ÓRIÁSI TÉLI
KIÁRUSÍTÁS

ság számba megy erről és munkájáról
faggattuk a szakembert.
Ha tél, év eleje, akkor nem maradhatnak ki a nagy leárazások sem, óriási
kedvezményekkel várja a vásárlókat a
Fórum Bevásárlóközpont valamenynyi üzlete. 40 % -50 % vagy akár 70%
engedménnyel vásárolhatjuk meg a
téli kollekció darabjait! Ilyenkor érdemes a megspórolt pénzünket a
tartós darabokba fektetnünk, hiszen
jóval olcsóbban juthatunk hozzájuk.
Mi biztosan ott leszünk! Cikkünkből
megtudhatod, mire érdemes beruháznod, amit nem fogsz megbánni.
Hogy álltok a fogadalmakkal? A hatodik oldalon ez is kiderül. Néhány tippet adunk, hogy ne csak ígéret legyen,
hanem sikerüljön is betartanod.
Találkozzunk az év első havában is,
mi tárt karokkal és megújulva várjuk
Önöket. Boldog Új Esztendőt látogatók! Induljon a 2015-ös év!

Fórum
Topmodellje
2015-ben
Jelentkezz!

Jan. 22- feb. 1-ig

Az Ön
kényelméért!

Ne maradj le a legújabb
akcióinkról, iratkozz
fel hírlevelünkre
vagy kövess minket
a Facebookon!

Légy Te a

www.forumdebrecen.hu
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parkolóhely
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Iratkozz fel
vagy kövess

delljét. Tehát hölgyek, előttetek a lehetőség, most kell megragadni és élni
vele! Ha érdekel a kifutók világa és
szeretnél egy profi csapattal dolgozni, akkor itt a helyed. A főnyeremény
200.000 Ft-os modellszerződés, és lehetőség, hogy megismerjen az egész
város! Nagyszabású gálaműsor keretein belül hirdetjük ki a nyertest, aki
egy évig képviselheti a Fórum Bevásárlóközpontot, szerepelhet a reklámvideókban, plakátokon és mosolyoghat vissza egész Debrecenre.
Bordás Cintiával beszélgettünk, hogyan képzeli el az utódot, mit tanácsol
a jelentkezőknek. Mit tanult az egy
év alatt a Fórum csapatától. Ráadásul a bevásárlóközpont bérbeadásért
felelős managerrel, Cseresnyesi Ádámot is elcsíptük néhány kérdés erejéig. A jelenlegi gazdasági helyzetben
az, hogy egy nagy bevásárlóközpont
minden üzlete bérbe van adva, ritka-
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Nyitva tartás
Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00
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„Van, hogy a látogatók ki sem tudják
fejezni, csak jól érzik magukat itt”
Átányi Ajtonnyal, a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont igazgatójával beszélgettünk a 2014-es évről, az új évről, programokról és mindenről, ami FÓRUM. Emellett
az igazgató személyéről is megtudhattunk
egy-két érdekességet.

egy délutáni bemutatója, ahol kémiai és fizikai kísérleteket mutattak be. Annak hatalmas
sikere volt. Tehát nem csak sok pénzből lehet
nagy sikert elérni és tényleges érdeklődést
kiváltani, hanem ilyen apróságokból, amit az
ember lelkesen csinál a partnerekkel közösen.

Milyen is maga Átányi Ajtony, amikor nem
a FÓRUM Bevásárlóközpontban van és nem
dolgozik?
Családos ember vagyok, feleséggel és két iskolás kisfiúval. Az sajnos tény, hogy sok szabadidőm nincs, de próbálom úgy tölteni a szabadidőm, hogy ne gondoljak mindig a munkára,
mert azért eléggé intenzív dolog egy ilyen bevásárlóközpontot vezetni. Szeretek sportolni,
olvasni, színházba járni, barátokkal kikapcsolódni meg utazni.

A FÓRUM Bevásárlóközpontnak mi lehet a
legnagyobb előnye? Miért szerethetik annyira az emberek?
Évente háromszor van vásárlói megkérdezés és
mindig rákérdezünk, hogy mit szeretnek vagy
mit nem szeretnek. Szerintük nagyon barátságos a légkör, nagyon jók a szolgáltatásaink,
az Információs Pult, ami egyedülálló például
Debrecenben. És természetesen az, hogy mindent egy helyen meg lehet kapni. Nem csak
Debrecenből, hanem Nyíregyházáról, a régióból is jönnek hozzánk, még Nagyváradról is.
Van, hogy a látogatók ki sem tudják fejezni,
csak jól érzik magukat itt. Ez az, amiért nagyon sokat teszünk.

Belföldön szeret inkább utazni vagy van
esetleg kedvenc helye külföldön?
Nagyon szeretjük Magyarországot, a borvidékeket. Szeretünk wellnesselgetni, pihengetni a
gyerekekkel. De szeretjük Horvátországot is.
Az utazás egy nagy szerelem.
A FÓRUM Magazinban nagyon sokszor
olvashatunk vásárlási tippeket és különböző
tanácsokat. Önnek van-e valamilyen praktikája?
Mi, férfiak, azért nem olyanok vagyunk,
mint a hölgyek. Én is szeretek vásárolni, de
én nem tudok olyan hosszan, mint például
a feleségem. A FÓRUM-ban mindent meg
lehet kapni, itt szoktam vásárolni. Nagyon
sokszor megyek körbe, ha az ember látja a
kirakatokat, inspirálódik. Nem kell rögtön
bemennem, hogy valamit megtaláljak. Én
gyorsan döntök. Ha valami tetszik, akkor azt
felpróbálom, megveszem. Nem töltök sok

időt a vásárlással. De szerintem a férfiak általában ilyenek.
Milyen volt a 2014-es év a FÓRUM számára?
A FÓRUM Debrecen a régió divatcentruma. Próbáljuk megmutatni, hogy ténylegesen
mik a legújabb kollekciók. Hagyományosan
tavasszal és ősszel rendezünk divatshowkat,
de eljutottunk már odáig, hogy nem csak a
FÓRUM falain belül, hanem nagyon sok városi, egyetemi rendezvényen, a Campus Fesztiválon, a Pulyka Napokon is kint voltunk. A
divat nagyon fontos nekünk. Nem beszélve a
FÓRUM Topmodell-ről, amikor ténylegesen
egy megyei lányt választunk, hogy ő legyen
rajta a plakátokon egész évben. Tavaszváró
sportnapot rendeztünk, amikor a gyerekek
húsz sportággal ismerkedhettek meg. Május-

ban egy tudományos, interaktív éghajlat-kiállítással készültünk, szeptemberben pedig egy
nagyszabású dinókiállítással, ami nagyon sikeres volt. Emellett extrém dolgok is voltak. A
Halloween-kiállítás mellé egy nagyon szuper
Horror-showt rendeztünk, ez egyedülálló volt
az országban. Nagyon sok olyan helyi rendezvényt szervezünk, amiért érdemes bejönni. A
FÓRUM egy találkozási pont.

Mivel készülnek a 2015-ös évre?
Annyit ígérhetek, hogy ugyanilyen izgalmas,
mozgalmas év lesz. Lesznek megint nagy rendezvények, kettővel is készülünk. Ugyanúgy
megmutatjuk a divatot, a legújabb trendeket.
Próbálunk a hagyományteremtő rendezvények
mellé mindig valami újdonságot kitalálni, ami
izgalmas lehet mindenkinek.

Melyik rendezvényre a legbüszkébb? Melyik
volt a legsikeresebb?
A legnagyobb siker az idei Dinó kiállítás volt.
Folyamatosan iszonyú nagy látogatottságunk
volt, igazi családi rendezvény volt. Élethű
dinók voltak itt és a dinó-lovaglásnál például
folyamatosan sor volt. Ezen kívül volt a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Mit üzenne a debrecenieknek, illetve a FÓRUM Bevásárlóközpont látogatóinak?
Szeretném megköszönni az egész éves hűséget! Nagyon örülünk neki, hogy minket választottak! Bármi véleményük, javaslatuk van,
nagyon szívesen vesszük, mert Önökért dolgozunk! Szeretnénk olyan debreceni bevásárlóközpont lenni, akire Önök is büszkék!

Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!
Várjuk Önöket 2015-ben is!
A Fórum csapata
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1. DOROTTYA
Pulóver (Promod);
Felső (C&A);
Táska (Monarchy);
Nadrág (Mango);
Cipő (Reno);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
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6.
4.

5.

4. CINTIA
Felső (Promod);
Ruha (Magenta);
Táska (New Yorker);
Cipő (Reno);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
5. BEA
Dzseki (Promod);
Ruha (Mango);
Táska (Mango);
Cipő (Reno);
Karkötő (Bijou Brigitte).

2. CINTIA
Blézer (Mango);
Felső (Tally Weijl);
Táska (Monarchy);
Nadrág (Mayo Chix);
Cipő (Reno);
Sál (New Yorker).

6. DOROTTYA
Felső (C&A);
Ruha (Envy);
Táska (Monarchy);
Cipő (Reno);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).

3. BEA
Mellény (Tally Weijl);
Felső (Sugarbird);
Szoknya (Tally Weijl);
Cipő (Reno).

Leárazásra készen!
Kezdjük 2015-öt új ruhatárral, ezért elhoztam nektek a téli kollekció legmenőbb darabjait. Válogassatok belőle bátran!

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Január a nagy leárazások és óriási kedvezmények hava. Összeválogattam az én személyes kedvenceimet, amit muszáj lesz beszerezni. Árakat a nyomdába küldés előtt még nem tudtunk írni nektek, hiszen olyan mínusz tartományokba estek, hogy a nyomdafesték sem bírta őket. Ezért azt tanácsoljuk nektek, hogy januárban minél több időt töltsetek a bevásárlóközpontban, mert a
boltok kínálata igen kedvező és a szemfüleseknek akár fillérekből is új ruhatár vásárolható.
Ami mindenféleképpen beszerzendő az új évben: a steppelt toll kabátok. Jelentem, az újság megírása közepette még volt néhány
színben és fazonban a Mayo Chix üzletekben. Ha pedig a kényelmes lábbelik szerelmese vagy, a Reno munkatársai tárt karokkal
várnak az újévben is. Különböző fazonok közül válogathatsz, óriási kedvezményekkel. Ráadásul a szezon legjobb kabátjai fillérekért várnak rád a Mango és Promod üzleteiben. Annyit biztosan tarts szem előtt, hogy januárban a shopping körutat érdemes lesz
megtervezned. Csinálj egy listát és járd be az összes üzletünk, hiszen megéri szemezgetni a jobbnál jobb darabok közül. Induljon
hát 2015, mindenkinek nagyon boldog Új Esztendőt kívánok.
Divatra fel!
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

7. BEA
Felső (Envy);
Táska (Mayo Chix);
Szoknya (Promod);
Cipő (New Yorker);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
8. LILI
Kabát (Mayo Chix);
Felső (Magenta);
Táska (New Yorker);
Cipő (Reno);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
9. CINTIA
Felső (Promod);
Szoknya (New Yorker);
Sál+ sapka szett (Mayo
Chix);
Cipő (Tally Weijl);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).

10.

11.

12.

10. BEA
Felső (Envy);
Táska (Magenta);
Nadrág (Mango);
Cipő (Reno);
Sál (Magenta);
Sapka (Magenta);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
11. LILI
Kabát (C&A);
Felső (New Yorker);
Táska (Reno);
Szoknya (New Yorker);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
12. CINTIA
Felső (Magenta);
Szoknya (Magenta);
Táska (Reno);
Kalap (Promod);
Sál (Promod);
Nyaklánc (Bijou Brigitte).
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Fórum Topmodell 2015
mint Boros Evelin, Gyarmati Mabella vagy Bordás Cintia. Egy-egy évig városszerte ők nevettek ránk minden plakáton, képviselve kedvenc
bevásárlóközpontjukat, a Fórum Debrecent.
Nekik már sikerült, most rajtad a sor!
Idén negyedik alkalommal hirdettük meg ezt
a színvonalas versenyt, hiszen keressük a legújabb Fórum Üdvöskét, aki egy éven keresztül
Ha nyomon követed a Fórum Debrecen életét, nevét és arcát adja a Fórum Debrecen Bevásárakkor jól tudod, hogy ezzel a versennyel nem lóközpont minden rendezvényéhez, emellett
csak
tapasztalatokat modellszerződést nyer a forGroup csapata álnyerhetsz! Olyan bá- tal, amellyel temérdek divatbemutató oszlopos
tagja lesz. A 2015-ös Debreceni Vijos és sikeres morágkarnevál forgatagában hercegrágkarnev
dellek nyomdonőként ragyoghat a Fórum
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18:00) profi stábunk
stábu vár, hogy elkészítse
a fotóidat, a meg
megfelelő smink, haj és fotó
általunk lesz biztosítva!
bizto
A mobilstúdiónk a
Fórum legalsó szintjén lesz felállítva, de a pontos információkról az Információs pultnál segítségedre lesznek a lá
lányok! Bárki jelentkezhet
a versenyre, aki a megyében
meg
lakik és elmúlt 18
éves (ez alatt szülői engedély
en
kell) és még nem
Elkezdődött egy új év és mi más
várna Rád idén is, mint egy újabb kihívás!
Kislányként arról álmodoztál, hogy magazinok címlapján leszel vagy óriásplakáton
mosolyogsz vissza a járókelőkre? Eljött a
Te időd, megkezdődött a Fórum Topmodell
2015 versenye.

35 éves. Ne légy férjezett és fontos, hogy
2015-ben legyen szabadidőd. A beküldési határidő 2015. január 26.
A legszebbnek ítélt 50 lánnyal a
zsűri találkozik január 28-án,
szerdán, akik közül 10-en jutnak be a döntőbe. Természetesen most is szavazhatnak majd a vásárlók
a legszebbekre február
6. és 19. között. A további részletekről a Fórum
hivatalos honlapján a www.
forumdebrecen.hu internetes oldalon olvashatnak.
A kiválasztott lányokkal kisfilmek
készülnek január 30-án, amit a verseny hivatalos médiapartnereinél
nézhetnek meg az érdeklődök (Alföld
Televízió és Hajdupress hírportálon),
valamint profi stúdiófotókat készítünk,
illetve a februári Fórum magazin divatoldalán is a döntősökkel találkozhatnak
majd.
A majdnem egy hónapos felkészítő rendezvénysorozat alatt a bűvös 10-re rengeteg program vár, hiszen ellátogatnak majd
a Fórum különböző üzleteibe, edzéseken
vesznek részt, megismerhetik 2015 legújabb trendjeit. Stílustanácsadáson vehetnek részt Szűcs-Tarcsa Anita stylist szárnyai alatt, emellett sminkelési, hajápolási
segítségeket és tippeket is kapnak majd a
szakemberektől.
A rendezvény megkoronázásaként, február 20-án (pénteken) 16 órától, nagyszabású
gála keretein belül kerül kiválasztásra a Fórum Topmodell 2015. Az eseményre rengeteg meglepetéssel készül a forGroup és
a Fórum Debrecen csapata karöltve. Mindenkinek ott a helye, szurkoljunk együtt a
legszebbeknek!
Nincs más hátra, mint előre! Jelentkezz most
és kerüljön a Te fejedre idén a korona!

Bordás Cintia a 2014-es Fórum Topmodell
magam, nem is igazán értettem hozzá. A Fórum
stylistjának, Szűcs-Tarcsa Anitának köszönhetően elkezdtem nőisen öltözködni, sokat segített a tanácsaival. A sminkesek pedig különböző tippeket adtak, hogy hogyan is sminkeljem
magam. Nagyon sok mindent tanultam tőlük.
Így tehát minden lánynak javaslom a jelentkezést, hiszen szakemberek segítenek abban, hogy
mindig a legjobb formánkat hozzuk.

A mosolya mindenkit pillanatok
alatt rabul ejt, a személyisége imádnivaló. A
Fórum Topmodell 2014-es győztesével, Bordás Cintiával beszélgettem tapasztalatairól,
mi volt a legemlékezetesebb pillanata és hogyan képzeli el az utódot. Vigyázat, kulisszatitkok következnek.
Te vagy a 2014 Fórum Topmodell nyertese, megismernek az utcán?
Bármikor, amikor a Fórumban vásárolok, nagyon jó érzéssel tölt el, hogy a plakátokon én
köszönök vissza. Sosem gondoltam volna, hogy
ez megtörténhet. Előfordul, hogy idegen emberek köszönnek rám és mosolyognak.
Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezel a versenyre?
Olvastam a Fórum felhívását, hogy keresik a
Fórum Topmodelljét és várják a jelentkezőket.
Még aznap el is küldtem a jelentkezésemet, mivel ezt egy nagyon jó kihívásnak találtam. A
Fórum a kedvenc bevásárlóközpontom, így egy
nagyon jó lehetőségnek tartottam, hogy képviseljem.
Milyennek találtad a mezőnyt, tudatosan készültél a versenyre?
Több mint 200 lány jelentkezett a versenyre,
ami mutatja, hogy ez egy igazán nívós verseny.

Van-e valami álmod a jövőben?
A jövőt illetően sok álmom van. Az egyik hogy,
a továbbiakban is szeretnék a Fórum csapatához tartozni. Az egyetem elvégzése után pedig
további tanulmányokat tervezek.

Néhányan üzenet kaptunk, hogy egy személyes
casting keretében elbeszélgethetünk a zsűrivel.
Nagyon erős mezőny állt össze, így megtiszteltetésnek éreztem, hogy a gyönyörű lányok
között én nyertem a versenyt. Fontos, hogy aki
jelentkezik egy ilyen megmérettetésre, az tudatosan készüljön, hiszen mindenki nyerni szeretne. Én is készültem, mivel meg akartam nyerni!
Mit szóltak a szüleid, barátok, ismerősök, amikor
megnyerted a versenyt?
A szüleim, a párom és a közeli barátaim a helyszínen szurkoltak nekem és bíztattak. Ők jobban izgultak, mint én. Anyukám el is sírta magát az örömtől. A verseny követően nagyon sok
gratulációt kaptam, ami nagyon jól esett. Hihetetlen érzés volt, sose felejtem el!
Mesélj nekem, melyik Fórum eseményt, fotózást
élvezted a legjobban?
Az egy év alatt az összes eseményt és fotózást
élveztem. Mindegyiken nagyon jól éreztem magam! Olyan dolgokban vehettem részt, amikben
eddig még soha. Talán a legemlékezetesebb az
augusztus 20-i Virágkarnevál volt. Csodálatos

érzés volt, hogy a Fórum kocsiján én állhattam.
Idegen emberektől ezelőtt soha nem kaptam
ennyi kedvességet és bókot, mint akkor. Ez az
élmény felejthetetlen számomra!
Hogyan zajlik egy fotózás, mennyi időt vesz
igénybe?
Minden fotózást megelőz a haj és a smink elkészítése, illetve a ruha kiválasztása. Az első
plakátfotózásomon izgultam a legjobban, de
mivel a Fórum csapata profikból áll, így könynyen ment a munka. A Fórum Magazin fotózásai valamivel hosszadalmasabbak, mert ott több
modell van. Ezek mindig családias hangulatban
telnek. Mindegyik fotózást nagyon élveztem!
Miért érdemes egy ilyen versenyre jelentkezni?
Azért egy év sok idő, gondolom sok mindent
tanultál?
Az, hogy megnyertem a versenyt, nagyon sokat segített abban, hogy tanuljak a divatról és
smink trükkökről. 2014 volt a legjobb évem.
Mivel régen sportoltam, ezért többnyire sportos ruhákban jártam, leginkább nadrágokat és
pólókat hordtam. Sminkelni sem sminkeltem

Mit tanácsolsz a versenyre jelentkezőknek, hogyan készüljenek? Kiknek nem ajánlod?
Azoknak a lányoknak tanácsolom, akik tisztában vannak magukkal. Az egyik legfontosabbnak a természetességet és a kisugárzást tartom,
hiszen lehet valaki szép, ha legbelül nincs benne semmi plusz. Fontos tudni, hogy az esetleges győzelemmel járó kötelezettségek sok időt
igényelnek. Ha egy felejthetetlen évet szeretne
valaki, akkor jelentkezzen bátran!
Szerinted milyen lesz az utódod?
A Fórum Topmodell 2015 nyertese biztosan
megfelel majd minden feltételnek, hogy méltón képviselje a bevásárlóközpontot. Szerintem
idén is nehéz dolga lesz a zsűrinek, hiszen a verseny minden évben egyre rangosabb.
A jövőben hol találkozhatunk veled?
Sajnos nagyon gyorsan eltelt ez az egy év, sajnálom, hogy véget ér. Nagyon szerencsésnek
érzem magam, hogy 2014-ben én képviseltem
a bevásárlóközpontot. A jövőben továbbra is
részt veszek a bemutatókon és fotózásokon.
Kívánom, hogy a következő Fórum Topmodell is büszkén viselje a címét. A Fórumnak
és a forGroup csapatának pedig hálás vagyok
mindenért. Köszönöm ezt a felejthetetlen egy
évet!
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Ha tél, akkor AKCIÓ!!!!
Már javában benne vagyunk az év
leghidegebb hónapjaiban, de mégis melegség tölti el a szívünket, ha azt olvashatjuk
kedvenc bevásárlóközpontunk hirdetésében, hogy hatalmas akciók várnak minket.
Nekem már bevett szokásommá vált – amit
csak a pénztárcám sirat –, hogy a karácsonyi
ajándék áradat után újra bevetem magam az
üzletekbe és kincsekre vadászok. Olyan ruhákra, kiegészítőkre, melyekkel tudom, hogy
mosolyogva lépek ki az utcára még a leghidegebb téli napokon is.
Minden évben megfogadom, hogy okosan
vásárolok, de így is sikerül rendszeresen rábukkannom olyan darabokra, amikbe beleszeretek, de egy két alkalom után inkább nem
veszem már fel, mert elmúlik a varázs. Az a
szerencse, hogy legalább akciósan vettem
meg őket, így kisebb a lelkiismeret furdalásom tőle.
December 27-étől kezdetét vette a leárazás
a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban,
minden őszi-téli kollekciót nagyon kedvező árakon lehet beszerezni, akár 70-80%-os
kedvezményekre is bukkanhatunk. Természetes, hogy az akció felirat olvasása közben
először a ruhákra gondolunk, mindig azon
kell frissíteni. Nincs igazam? A tél a csizmaszezonról szól, jó, ha mindenkinek van 2-3
pár, amit tud variálni. Az is fontos, hogy ha
több darabunk van, amit hordhatunk, még
az élettartalmukat is meghosszabbítjuk a cipőknek! Én mindig úgy tervezem a ruhatáram, hogy legyen benne egy vastag, bundabéléses, lapos csizma, amit a nagy hó idején
felvehetek. Legyen egy elegáns magassarkú,
ha bármilyen eseményen meg kell jelennem.
Ezen kívül egy plusz, ami vagy színben, vagy
fazonban eltérő az előző kettőtől, hogy jobban tudjam kombinálni a ruhákkal. (Na jó,
bevallom, ennél több csizmám van, de az
előbb már említettem, hogy feleslegesen is

szoktam vásárolni!) Aztán jöjjön a kabát kérdése. Idén télen divat a szőrmebunda és persze, hogy azonnal szerelmes is lesz az ember
egy ilyen pihe-puha, dögös darabba. Kivételesen ez most is a leárazásos listámra került és
reménykedem, hogy megtalálom a legújabb
szerelmemet. Emellett persze kell egy sportosabb pufi kabát és egy elegánsabb szövetkabát
is a ruhatárba. A felsők és pulóverek széles
választéka a közül mindenki kedvére bogarászhat. Mivel én fázós típus vagyok, nekem
a nagy, kötött pulcsik a favoritjaim, illetve az
idei év másik nagy slágere a kicsi, aprószőrös pulcsi. Én csak így nevezem, szaknevét
nem ismervén. Nadrágok vásárlásából idén
visszavettem, mert jelenleg nincs szükségem

újakra. De azoknak, akik szeretnének vásárolni, ajánlom a nagy kedvencem, a bőrnacit
és egy két darab farmert skinny és normál
fazonban. A színskála minden színében megtalálható. Én szeretem feldobni egy-egy hétköznapi szettem burgundi vörös nacival vagy
egy rozsdabarnával.
Természetesen nem csak a ruhákra kell gondolni a leárazáson. Dekorációk, könyvek,
játékok, háztartási gépek és nem utolsó sorban utazások kedvező árai is várják a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpontba látogatókat.
Álmaid tűzhelye, tv-je, telefonja akciós táblával várja, hogy rá költsd a karácsonyi pénzecskéd. A dekorációk között megtalálhatod
a lakásodban régen hiányolt képet, vázát, ko-

sarat vagy az én nagy kedvencemet, az ajtódíszeket!
Vásárolj okosan! Irány a Fórum és a kincsvadászat!

Esküvő luxus kivitelben
Ahol minden apró részlet megjelenik
Idén immár másodjára kerül megrendezésre a Fórum esküvői luxus enteriőr
kiállítása, amit minden apró részletre figyelő szakemberek hoznak el a bevásárlóközpontba.
2015-ban a forGroup csapata ismét elhozza azt
a kiállítást, amire mindenki vár. Ha éppen a
nagy nap előtt állsz, érdemes ellátogatnod
január 22. és február 1. között hiszen, olyan
ötleteket és szakembereket csíphetsz el, akik
tényleg a legjobbak a szakmájukban. Pontosan mire is kell számítanod, számítanotok?
A forGroup csapata már előző év novemberében felkutatta Debrecen legjobb szakembereit és velük karöltve különböző helyszíneket varázsol majd a központba, ahol
ellesheted, mit is szeretnél majd a te Nagy
Napodon. Melyik nő ne álmodozna arról,
hogy esküvője napján élete szerelme, bátorítóan megfogva kezét, ígérve, örökké szeretni
fogja? Valószínűleg minden menyasszony
királynőnek érezné magát e pillanatban.
Azonban, hogy az érzés a szertartás után se
libbenjen tovább, számos apró részlet tökéletességére
g
kell odafigyelnie
gy
a szerelmes p
pár-

nak vagy épp az esküvőszervezőnek. A helyszín és a ruha kiválasztása embert próbáló
feladat, az ünnepi menü összeállítása és az
esküvői torta megtervezése sem egy napos
munkát vesz igénybe. Aztán ott vannak még
a meghívók, az ültetésrend, a dekoráció, a
menyasszonyi csokor, a fotós, a ze-

nészek, a táncpróbák, a gyűrűk kiválasztása
és még sorolhatnánk... A kiállításon aprólékos részletességgel mutatjuk be a nagy nap

pillanatait, mindezt természetesen luxuskivitelben. Nem csak a felállított szigetek
kínálatait csodálhatják meg az érdeklődők,
de tanácsokat is kaphatnak a párok, hogy
mire figyeljenek leginkább oda esküvőjük
napján. Sőt, január 24. és 25-én személyesen
is találkozhatsz majd a kiállítóinkkal, akik
bizalommal és segítőkészen fogadnak majd
benneteket és minden felmerülő kérdésre
szívesen válaszolnak.
A programsorozatot exkluzív divatbemutatóval, macaron vásárral és nyereményjátékkal színesítjük. A divatbemutató kereteiben
belül mesebeli esküvői ruhákat és koszorúslány ruhákat csodálhatók meg a kifutónkon
majd január 24-én.
Álmai luxuskivitelű esküvője most valósággá válhat, ha a részletek pontosságára körültekintően figyel. E kérdésben nyújtunk Önnek segítséget január 22. és február 1. között
a Fórum Bevásárlóközpontban.
Sok szeretettel várunk Mindenkit!
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Régi tervek új köntösben!
Minden újság azzal van tele decemberben, hogy mik azok az újra előjövő ígéretek, amiket szilveszter éjszaka megfogadunk
és január 2-án már fel is adunk! Mi most egy
picit más oldaláról közelítjük meg a dolgokat.
2015 a végtelen lehetőségek éve. Aki hisz egy
kicsit az ezotéria világában, az már biztosan
olvashatta, hogy ilyen év, mint ami előttünk áll
9 évente ismétli meg magát. Aki esetleg nem
tudná miről is beszélek, annak összefoglalom
kicsit. A 2015 a 8-as misztikus szám energiájában telik el, erre 9 évente van lehetőségünk. Ez a
szám és év lehetőségek széles választékát kínálja
majd neked, hogy valóra váltsd álmaidat, céljaidat, hosszú távú terveidben nagy előrelépést
tehetsz, de ehhez elengedhetetlen, hogy rendet
tégy a fejedben és tudd mi is az, amit el szeretnél érni és tudnod kell helyesen kérni. Persze
most, mindenki, aki nem hisz ebben felháborodottan mondhatja, hogy akkor már rég milliomos lenne mindenki és szuper lenne a világ.
Persze, hogy ez nem így működik. Két könyvet
szeretnék ajánlani, ami segíthet megvalósítani
az álmaidat és természetesen a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban meg is veheted.
Esther Hicks- Jerry Hicks- Kérd és megadatik!,
illetve az én személyes kedvencem a Titok című
könyv és film!
Itt az ideje, hogy összerázzuk a kívánságainkat
és céljainak. Ragadj egy tollat és egy papírt, írd
fel pontról pontra mik is azok, a dolgok, amiket
el szeretnél érni! Hogy valóra váljanak tenned
is kell, nem csak ölbe tett kézzel ülni a kanapén,
hogy lepottyanjon az égből.
A tavalyi évi kutatásunk szerint a Bevásárlóközpont vásárlói 4 dolgot említettek meg a legtöbbet, hogy sikeresen be tudják tartani az új évi
fogadalmakat, terveket. Íme:
1. Pozitív gondolkozás mindennek az alapja
(„Meg fogom csinálni! Meg tudom csinálni!”)
2. Ha valamit teljesítettünk, azért jutalom jár.
3. Elkerüljük azt a környezetet, ami visszahúz-

hat bennünket! ( Cigizőktől megpróbálok távol maradni, ha épp leszokóban vagyok.)
4. A fokozatosság a kulcs mindenhez, egyből úgysem jár sikerrel senki. Lassan járj, tovább érsz!
Be kell látnunk a sikerélményt csak úgy élhetjük át, ha teszünk is valamit az érdekében.
Amire szükséged van: konkrét és reális célok,
kitartás. Ne ijedj meg, ha elsőre nem jönnek
össze a kívánságaid, még ebben a misztikus
évben sem.
Még egy tippet szeretnék Nektek adni, amit
saját tapasztalataim alapján mondhatok el. Ne
ismételj fogadalmat! Százszor megfogadtam
már, hogy a következő évben többet mozgok,

kétnaponta eljárok futni vagy edzeni. Töredelmesen és őszintén bevallom még csak bele sem
vágtam a kivitelezésébe! Hogy miért? Egyszerű… időhiányban szenvedek, úgy mint a legtöbb ember. De azt tudom, hogy mondjuk,
heti 2 alkalom beleférhet az időbeosztásomba.
Így tudom, hogy az új évben el fogok járni,
mert akarom, hogy sikerüljön véghezvinnem
a célomat! A másik dolgok, ami nekem segített, hogy beszélek a céljaimról, elmondom a
páromnak, barátnőimnek, családtagjaimnak,
hogy mik a terveim. Egy részről noszogatnak
és más részről pedig ők is kivehetik a részüket a teljesüléséből. Például a jövő évi heti két

alkalmas edzéstervemhez a párom is csatlakozott és együtt megyünk majd sportolni. ( Jövőre majd beszámolok, mekkora sikerrel jártunk! ) Továbbá Nekem azért is egy bátorítást
és nyomást ad, hogy elmondtam valakinek a
fogadalmamat, mert nem akarok beégni, hogy
még ennyit se vagyok képes megtartani. Természetesen ezért nem is fogadok meg 100 dolgot csak 2-3-at, amit képes is vagyok betartani!
Az év folyamán várjuk a szerkesztőségünkbe
a különböző őszinte sikertörténeteket, az újévi
tervekről és azok betartásának módjáról. Sok
sikert és örömöt kívánok mindenkinek A Fórum Debrecen csapatának nevében is!

Mesemondó könyvtárosok a Fórumban
Az olvasás öröme, a mesevilágban
való utazás élménye sok emberben nemcsak a gyermekkor szép emlékeit idézi fel.
hanem a könyv, a könyvek, a könyvtárak
hangulatát, hasznosságát is. A „közkönyvtárak”, a közművelődési fiókkönyvtárak
alapkövei: a könyv, a különböző egyéb dokumentumok, az olvasó és a könyvtáros.
És ami elengedhetetlen: a nyilvánosság, a
könyvtári szolgáltatások megismertetése a
nagyközönséggel, a leendő olvasókkal.
A tavalyi év végén a Méliusz Könyvtár
könyvtárosai, kollégái, igazgatója mondtak

mesét a hagyományteremtő Karácsonyváró
program keretében a Fórum Üzletközpontban. Mindezekről beszélgettünk dr. Kovács
Béla Lóránttal, a Méliusz Könyvtár igazgatójával.
- Mi volt az elmúlt év leg fontosabb változása a könyvtár életében?
- Idén mintegy felére csökkentek a könyvtár beiratkozási díjai: 1.500,- forint a felnőtt, 750,- forint a nyugdíjas és a diák a
központi könyvtárba és az összes fiókkönyvtárba. Az olvasók egyetlen alkalommal a teljes rendszerbe beiratkozhatnak.

A díjtételek csökkenése a szolgáltatások
színvonalának emelkedésével járt együtt,
mindenekelőtt a digitális szolgáltatások
újultak meg. Mindeközben eltöröltünk
számos felesleges díjtételt, például a zenei
gyűjtemény használata alapszolgáltatásként igénybe vehető.
- Be kell-e ehhez menni a Bem térre?
- A Méliusz Könyvtár arra törekedett,
hogy közel hozza az olvasókhoz a szolgáltatásait. A megyei és a városi könyvtárak
összevonásával, a már meglévő debreceni
fiókkönyvtári hálózatot, egy országos jelentőségű mintaprogram keretében könyvtárpontokkal egészítette ki. Debrecen
külterületein öt helyen is olyan szolgáltató-helyek nyíltak, amelyek társintézetekkel
karöltve minden könyvtári szolgáltatást
helybe visznek. Nagymacson vagy a Tégláskertben is a Méliusz összes szolgáltatását igénybe lehet venni. Bővebb információ
a honlapunkon: www.meliusz.hu címen.
- Milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan?
- Szeretnénk a teljes családot megszólítani,
olyan beiratkozási díjtételeket kívánunk
jövőre kialakítani, amelyek családi jegyet
adnának az olvasók kezébe. Szeretnénk,
hogy az anyukák és a gyerekek az apukákat is, akár a nagyszülőket is magukkal
hoznák a könyvtárba. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a továbbiakban is a gyermekkönyvtári szolgáltatásokra a Központi
Könyvtárban ugyanúgy, mint Józsán, a Benedekben vagy az Újkertben. A nyugdíjas
olvasóink is szívesen látogatják programjainkat. Mindezek 2015-ben is tovább folytatódnak. (lásd: www.meliusz.hu)
- Mit kíván Igazgató Úr a Fórum látogatóinak az újesztendőre?
- A Méliusz Könyvtár összes dolgozója nevében boldog újévet kívánok. Szeretettel
várunk mindenkit a könyvtárainkba.

Benedek Elek Köny vtár
Debrecen, Piac utca 68.,
Tel.: 06/52-502-431
E-mail: benedek@meliusz.hu
Csapókerti Köny vtár
Debrecen, Mátyás király u. 29.,
Tel.: 06/52- 460-547
E-mail: csapokert@meliusz.hu
Homokkerti Köny vtár
Debrecen, Szabó Kálmán u. 33.,
Tel.: 06/52- 412-227
E-mail: homokkert@meliusz.hu
István Úti Köny vtár
Debrecen, István út 11.,
Tel.: 06/52- 322-224
E-mail: istvanut@meliusz.hu
Józsai Köny vtár
Debrecen-Józsa,
Szentgyörgyfalvi út 9.,
Tel.: 06/52-386-125
E-mail: jozsa@meliusz.hu
József Attila-telepi Köny vtár
Debrecen, Monostorpályi út 110.,
Tel.: 06/52- 437-415
E-mail: benedek@meliusz.hu
Kartács utcai Köny vtár
Debrecen, Kartács u. 2.,
Tel.: 06/52-481-040
E-mail: kartacs@meliusz.hu
Központi Köny vtár
Debrecen, Bem tér 19.,
Tel.: 06/50-502-474
E-mail: info@meliusz.hu
Libakerti Köny vtár
Debrecen, Viola u. 23/a,
Tel.: 06/52- 319-264
E-mail: libakert@meliusz.hu
Nyugdíjasok Háza Köny vtár
Debrecen, Thomas Mann u. 45.,
Tel.: 06/52-419-403
E-mail: nyugdijas@meliusz.hu
Petőfi Emlékköny vtár
Debrecen, Víztorony u. 13.,
Tel.: 06/52-413-471
E-mail: petofi@meliusz.hu
Tócóskerti Iskolai-és
Gyermekköny vtár
Debrecen, Margit tér 19.,
Tel.: 06/52-324-029
E-mail: tocoskert@meliusz.hu
Újkerti Köny vtár
Debrecen, Jerikó u. 17-19.,
Tel.: 06/52-535-550
E-mail: ujkert@meliusz.hu
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VISSZATEKINTŐ

Varázslatos karácsony a Fórumban
volna a nagy Mikulás Show-ról, az sem maradt
hoppon, hiszen egészen november végétől egy
telefonfülke volt felállítva a kicsiknek, amelyből
fel tudták hívni a Mikulást, és fel tudták sorolni neki a hosszú vagy rövid kívánságlistájukat.
Sztrárvendégekben sem volt hiány, december
13-án Szinetár Dóri jött el hozzánk és hívta fel a
figyelmet a Magyar Református Szeretetszolgálat idei adventi kampányára, amely a gyermekéhezés megsegítéséről szólt. Szívből remélem,
hogy mindenki megtalálta a kedvére valót ebben a több mint 3 hetes programsorozatban,
és szívvel-lélekkel tudott felkészülni az áldott
ünnepre! Ezen felül Sikerekben Gazdag, Békés,
Boldog Új Esztendőt kíván a Fórum Bevásárlóközpont minden kedves olvasójának!

A Fórum Debrecenben már november végétől megkezdődtek a karácsonyváró,
szívünket melegséggel eltöltő színes programok. A forGroup csapata most is kitett magáért, rengeteg örömteli pillanattal lepték meg
a Fórumba betévedőket. Már a díszlet is meghozta azt az igazi karácsonyi érzést, amelyre
minden évben oly lelkesen várunk.
Már november végén elkezdődött az év legvarázslatosabb ünnepére való készülődés. A
Fórum legalsó szintjén egy mesebeli táj elevenedett meg őzikékkel, mézeskalács házikóval,
törpékkel, rókákkal, hattyúkkal, borzokkal,
vaddisznókkal, óriási havas fenyőkkel, így mindenki -még az is akinek az ünnep még távolinak
tűnt- átélhette az igazi téli hangulatot. A Fórum
minden kis szegletében megbújt egy-egy csillogó, meleg fényeket árasztó karácsonyfa, az ünnepi hangulatot idézve. A Fórum 120 üzletének
kínálata idén is kiegészült az elmaradhatatlan
karácsonyi vásárral a -1. szinten. A kiállítók
rengeteg ötlettel készültek a döntésképtelenek-

nek is, hogy minél több idő maradjon a minőségi, szeretteinkkel együtt töltött órákra. Volt
itt minden mi szem-szájnak ingere: kézzel készített szépségek, méhviasz gyertyák. A legér-

tékesebb ajándékokat is elkészíthették a kicsik,
hiszen saját kézzel készített ajándékok gyártására volt lehetőségük a Kézműves kuckóban, ahol
akár illatos mézeskalácsot is süthettek. Ezen
kívül rendkívül színes programok várták az
érdeklődőket, hiszen november 28-tól egészen
december 23-ig minden nap mesemondókkal,
énekesekkel, zongoristával találkozhattak a látogatók. Az otthon melegét idézték meg minden hétköznap a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
dolgozói, akik téli, karácsonyi mesékkel várták
a kicsiket. Minden nap felcsendült a csodaszép
zongoraszó is Vajda István előadásában. Több
iskolás, illetve óvodás csoport is kedveskedett
nekünk saját előadásával, tánccal, betlehemes
játékkal, sőt december 12-én és 13-án még karácsonyi divatbemutatót is láthattunk, így rengeteg új ötlettel bővülhetett az ajándéklistánk.
A gyerekek nagy örömére december 7-én ellátogatott a Mikulás is a bevásárlóközpontba.
Természetesen nem érkezett üres kézzel, minden jó dologgal tele volt a puttonya, és a kedves szavakban sem szűkölködött. Aki lemaradt
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Fórum a legjobb
2015 januárjára nincs szabad üzlet
Debrecen első számú bevásárlóközpontjában.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, nagyon sok momentumnak passzolnia kell. Interjút készítettünk a bérbeadásért felelős managerrel, Cseresnyesi Ádámmal,
akit arról fogattunk, hogyan is zajlanak a tárgyalások,
miben sikeres ő és hogyan éli meg ezt a munkát.
A jelenlegi gazdasági helyzetben az, hogy egy nagy
bevásárlóközpont minden üzlete bérbe van adva,
ritkaság számba megy. Mi ennek a sikernek a titka?
A nyilvánvaló és standard válaszok (sok munka,
energia, cégünk szakértelme…stb.) helyett, inkább azt szeretném megemlíteni, hogy a Fórum
Debrecen bérlői és a centermanagementünk az
elmúlt évek mindenki által ismert nehézségei
ellenére, sokszor erőn felül teljesítve igyekeztek kiszolgálni vásárlóink igényeit. Büszkék
vagyunk arra, hogy ezek az erőfeszítések meghozták a várt eredményeket és ez a közös siker
az, amit a látogatóink látnak ma, ha betérnek a
Fórumba.
A kívülállók közül kevesen tudják mi az ön feladata, miben segíti a bevásárlóközpont életét?

Ez ECE Projektmanagement bérbeadási
managereként a Fórum Debrecen bevásárlóközpont bérbeadásáért felelek. Bérlőink minden, a bérleti szerződésüket érintő kérdésben velem tudnak
egyeztetni. A szerződések tárgyalása, megkötése
éppúgy a feladataim közé tartozik, mint a bevásárlóközpont ideális bérlő mixének összeállítása.
Miként születnek meg a szerződések egy-egy partnerrel? Melyek a legfontosabb szempontok?
Minden egy beszélgetéssel kezdődik, ahol - amenynyiben munkánk során még nem találkoztunk
volna a bérlőjelölttel - minden számunkra fontos
információt megtudhatunk egymásról. Ezután
kezdődhetnek meg a konkrét tárgyalások a szerződés feltételeiről, futamidőről, koncepciókról, bérleti
díjakról..
A legfontosabb szempont minden esetben az, hogy
az ideális bérlőt találjuk meg az adott területre, ahol
egy közösen meghatározott és elfogadott bérleti
díj szint mellett sikeresen tud működni az adott
koncepció. Végső soron a mi munkánk sikerességére vagy sikertelenségére vásárlóink adják meg a
választ azzal, hogy megtisztelnek és minket választanak, amikor a szabadidejükről és a pénzükről
döntenek.

Melyik volt a legkönnyebb, illetve a legnehezebb
tárgyalása?
Nem tudnék egy konkrét tárgyalást kiemelni egyik
szempont alapján sem. Más nehézségei vannak
egy nagy nemzetközi márkával történő egyeztetésnek, illetve egy helyi bérlővel történő tárgyalásnak.
Emlékezetes tárgyalások mindig előfordulnak, de
számomra ettől válik izgalmassá a munkám és ezt
nagyon élvezem.
Mi a titka annak, hogy a világ cégek Debrecenben
is érvényesülhetnek?
Debrecen egy gyönyörű város, egy régiós központ
intenzív társadalmi, kulturális és egyetemi élettel.

Francia tejfölben sült lazac,
szójás zöldséges sült rizzsel
Hozzávalók:
(elkészítési idő: 20 perc, 4 főre)
• Só: 0,005 kg • Citrombors: 0,05 kg • Tejföl: 0,5 l • Citromfű: 0,05 kg
• Snidling: 0,008 kg • Citrom: 1 db • Olívaolaj: 0,1 l • Szójaszósz: 0,1 l
• Jázminrizs 0,4 kg • Lila hagyma: 0,2 kg • Cukkini: 0,2 kg • Padlizsán: 0,2 kg
• Sárgarépa: 0,2 kg • Póréhagyma: 1 szál • Tojás: 4 db
p p
gy
g • Kaliforniai p
p
• Kisméretű chilipaprika:
1 db • Vöröshagyma:
0,1 kg
paprika:
1 db

Elkészítési mód:
– Az előkészített lazacfilét ízesítjük sóval, fűszerezzük citromborssal, majd 10
percre hűtőszekrénybe helyezzük.
– A tejfölt citromfűvel, apróra vágott snidlinggel és az egy citrom héjával és levével összekeverjük, majd a pihentetett lazacot tepsibe helyezzük és bevonjuk a
fűszeres tejföllel.
– Előmelegített sütőbe (200 °C) behelyezzük az ételünket, 7 perc alatt készre
sütjük.
– Elkészítjük a köretet, melyhez felhevítjük az olívaolajat, belehelyezzük a felvágott chilipaprikát, lehúzzuk a tűzhelyről és hozzáadjuk a zöldségeket, hirtelen
megpirítjuk, hozzáadjuk az egész tojást majd hozzáadjuk a főtt jázminrizst és a
szójaszószt, illetve ízesítjük sóval.
– Megfelelő méretű tányérra helyezzük a sült rizst, tetejére helyezzük a sült
lazacot, citromfűvel és citrommal díszítjük.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Ez a jövőben is így lesz. Ezáltal ideális hely bármelyik világmárkának arra, hogy megjelenjen és piacot, vevőket szerezzen magának. Ehhez a vonzerőhöz a Fórum Debrecen pozitívan tud hozzájárulni
a center megfelelő lokációjával, kialakításával és
bérlői mixével.
Mi az amitől Debrecen specifikusabbnak számít?
Az átlagosnál zártabb, konzervatívabb városnak
tűnhet egy kívülálló számára, talán ettől specifikusabb, érdekesebb.
A városnak és a centernek is nagyon jó „kisugárzása” van, az egyik kedvencem azon városok között,
ahol jelen vagyunk fejlesztéssel.

Régimódi csirke & kacsa
„Fricasseé”
Hozzávalók:
(elkészítési idő: 20 perc, 4 főre)
• Csirkemell: 0,2 kg • Kacsamell bőr nélkül: 0,2kg • Sárgarépa: 0,1 kg • Gomba: 0,15 kg
• Zöld spárga: 0,1 kg • Kaliforniai paprika: 0,1 kg • Póréhagyma: 1 db • Dijoni mustár: 0,1 kg
j
g • Száraz fehérbor: 0,15 l • Tejföl:
j 0,1 l • Tejszín:
j
• Natúr sajtkrém:
0,12 kg
0,15 l
• Citr
C
itroml
omléé: 0,11 l • Olív
O
lívaol
aolaj:
aj: 0,
0,11 l • Só: 0,
0,05
05 kg • Bors
BBors:
ors:: 0,05
0,05 kg
Citromlé:
Olívaolaj:

Elké íté i mód:
Elkészítési
ód
– A kacsamellet és a csirkemellet felcsíkozzuk, a zöldségeket előkészítjük, megmossuk,
feldaraboljuk.
– Serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk, beletesszük a kacsamellet és a csirkemellet,
majd nagy lángon aranysárgára pirítjuk.
– Hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket, tovább pirítjuk. Ízesítjük sóval, fűszerezzük őrölt
fekete borssal.
– Lehúzzuk a tűzhelyről, hozzáadjuk a dijoni mustárt a natúr sajtkrémet a tejfölt, a tejszínt, illetve a száraz fehérbort és a citromlevet és ezután sűrűre beforraljuk.
– Köretként adhatunk hozzá ízlés szerint főtt tésztát, rizsféléket vagy burgonya köreteket.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Leroy Cafe: 4029 Debrecen, Csapó u. 30. Fórum Bevásárlóközpont
• Tel.: +3630/2040 600 • E-mail: info@leroydebrecen.hu
• Web: www.leroydebrecen.hu • Facebook: Leroy Cafe Debrecen

FÓRUM-KIRAKÓ

Előző kirakós
játékunk nyertese

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

Lévai Balázs középen,
jobb oldalán az 576 Kbyte üzletvezetője, Réffi László, bal oldalán
pedig Barabás Fruzsina center
menedzser asszisztens.
A nyertes egy 5000 Ft-os vásárlási
utalvánnyal lett gazdagabb.

5000 Ft értékű ajándékcsomag!
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: 2015. január 18.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.
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