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Új Fórum honlap
lap

Dohányzásmentes
Világnap

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

A cigaretta igen káros a
szervezetre, gyere el
november 19-én standunkhoz
és tudj meg többet a leszokásról vagy a megelőzésről.

VII. évfolyam 72. szám

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

Kedves Olvasó!
Lassan beköszönt a tél, rövidülnek a
nappalok, de a Fórumban novemberben sem áll meg az élet. Ebben
a hónapban a divat szerelmeseinek
kedvezünk, a JOY napok kapcsán
nem csak flashmob jellegű divatbemutatókkal, de JOY kitelepüléssel is
készülünk, amelyen az érdeklődők
szépségtippeket és divattanácsokat
kaphatnak. Az egészségmegőrzés is
kiemelt szerepet kap novemberben,
a Diabétesz Világnapon ingyenes
vércukorszűrésen vehetnek részt az
érdeklődők, a Füstmentes Napon
pedig arra hívják fel a figyelmet a
szakemberek, hogy miért is káros a
dohányzás és mik lehetnek az esetleges mellékhatásai, valamint, hogyan
segíthető elő a leszokás. November
27-től a kisebbeknek kedveskedünk
egy igazi meglepetéssel, Mikuláshívónk segítségével beszélhetnek a
Mikulással és elmondhatják neki a
kívánságaikat.

SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET!

JOY NAPOK A FÓRUMBAN – NOVEMBER 12–14.

Hangolódjunk együtt a
közelgő ünnepekre!
www.forumdebrecen.hu

Átányi Ajtony center-menedzser
Amilyen hirtelen köszöntött
be idén az ősz, úgy biztosak vagyunk
benne, hogy Télanyó is a vártnál hamarabb kopogtat be hozzánk.

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 Parkolóház
H-Szo 6-22 óráig
várja Önöket!

Nem szerezted még be a tél legfontosabb kellékeit? Nyári ruciktól hemzseg a
szekrényed, de alig találsz benne harisnyát, meleg pulóvereket és kabátokat?
Pánikra semmi ok, mi most is segítünk!
A Glamour-napok után hátra van még
a shoppingőrültek második legfontosabb „ünnepe”, a Joy-napok! Három
nap, amikor több tucat üzlet 20 vagy
akár 65%os kedvezményekkel igyekszik kedvezni a vásárlóknak. Ez a piros
betűs ünnep idén november 12-13-14-
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napról. Hogy milyen programokkal várunk? Olvasd tovább magazinunkat, és
minden kiderül!
Reméljük, hogy hamarosan megérkezik
az első hó, és végre egy igazi fehér karácsonyunk lehet! Úgy gondolod, korai
még a karácsonyról beszélnünk? Hasznos tanácsaink segítségével nyugodtan
készülődhetsz az ünnepekre. Így az idei
karácsony valóban a legfontosabb dologról szólhat: a szeretetről.
Ha már megemlítettük ezt a jeles ünnepet, mindenképpen szólnunk kell a Fórum karácsonyáról is. Ahogyan az előző
években már megszokhattad, november
végén ünnepi díszbe öltözik az egész
center. Ez idén sem lesz másképp, igyek-

szünk mindenkit elvarázsolni csodálatos
díszleteinkkel. A tavalyi évhez hasonlóan, már hó végétől, mindennapos programokkal kezdjük meg a karácsonyi
készülődést és az ünnepre való ráhangolódást. Nagyon sok meglepetésünk van
számotokra: mindent nem árulhatunk
el, annyit viszont mondhatunk, hogy az
advent időszaka alatt cuki gyerekekből,
lenyűgöző táncosokból, sztárfellépőkből, karácsonyi mesékből és csodálatos
dallamokból biztos, hogy nem lesz hiány
a Fórumban!
Látogassatok el tehát novemberben is
a régió legszebb bevásárlóközpontjába!
Spóroljunk és készülődjünk együtt!

Jelentkezz karácsonyi
színpadi programunkra!
HAMAROSAN
MEGNYITUNK!
120
üzlet

D

re esik, tessék bevésni a naptárba! Idén
is csak annyit tudunk tanácsolni, hogy
érdemes már a három napos őrület előtt
körülnézni az üzletekben, kiválasztani
azokat a darabokat, amiket mindenképpen meg szeretnél kaparintani! Ha ezt
megtetted, nincs más dolgod, gyere el a
Joy-napokra, és vásárold meg hatalmas
kedvezménnyel kedvenceidet! Azonban
nemcsak óriási akciókkal várunk, hanem egy újdonsággal is készülünk! A
Joy napok ideje alatt a Fórum gyönyörű
modelljei flashmobszerű divatbemutatóval kápráztatnak el mindenkit.
Természetesen idén is megemlékezünk
a november 14-ei Diabétesz, valamint
a november 19-ei Füstmentes Világ-

Együtt az igazi

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

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

Hétfő- Kedd- Szerda- Csütörtök:
Péntek- Szombat:

09:00-20:00
09:00-21:00
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Újra Joy-napok
Ugye, te is várod már a karácsonyt,
a havazást, az otthon édes melegét a hideg
hétköznapok után? Jó hírem van! Mindez
már nagyon közel van, és ha nem szeretnéd
az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi bevásárlást a nagy embertömegben, akkor jó,
ha még idejében észbe kapsz, és a kapkodás
helyett a megfontoltságot választod. Persze,
ha még a ruhatáradra is ráfér egy kis frissítés, mert eddig esetleg még nem sikerült beszerezned az ősz vagy a tél elengedhetetlen
darabjait, akkor is érdemes a cikkünket elolvasnod!

November 12-13-14-én jön a Joy-napok! Ekkor
kedvezményesen szerezheted be a kinézett ruhadarabokat, termékeket, vagy ehetsz egy jót, jó
áron, hiszen több étterem is részt vesz az akcióban.
Természetesen nagyon jó lehetőség ez a barátnőd
közelgő szülinapjára beszerzendő ajándék megvétele esetére is, de az idejében észbe kapók már
a karácsonyi ajándékokra is gondolhatnak, hiszen
ilyenkor 20%-30% vagy akár 40%-kal olcsóbban
juthatunk hozzá a kiszemelt darabhoz. Rengeteg
márka vesz részt az idei Joy-napokon is, így érdemes lesz a bevásárlóközpontokba ellátogatni. Akár
a bőröd kényeztetéséről legyen szó, akár a sminkek

szerelmese vagy, esetleg imádod az otthonodat dekorálni, vagy nem tudsz meglenni a divatos ruhák
nélkül, mindenképpen megtalálod a neked való
kupont a Joy magazinban!
Természetesen Mi most is a segítségedre szeretnénk lenni, éppen ezért divatbemutatóval készülünk, hogy megmutassuk, mi az, amire ez alkalommal érdemes beruháznod. A sport fanatikusai is
megtalálják a kedvükre valót, hiszen a Hervis kedvezményekkel várja vásárlóit: 20%-os kupont vehetsz igénybe. A könyvmolyoknak is érdemes lesz
ellátogatniuk a bevásárlóközpontba, hiszen a Libri
könyvesboltban engedményesen lehet könyveket,
hangoskönyveket vásárolni. A lányok/nők számára
minden évszakban elengedhetetlen sminktermékhez is sokkal olcsóbban juthatsz hozzá, hiszen a
Dm üzletében illetve a Rossmannban
akár féláras termékekre is bukkanhatsz. Hiányzik a háztartásodból
valamilyen műszaki cikk? Akkor
itt az idő, hogy pótold ezt a hiányt,
hiszen a Media Markt üzletében az
adott termék árából akár 40% marad a zsebedben.
Ha kedveled az eleganciát, szeretsz a
hétköznapokon is kitűnni és nőiesen
öltözködni, akkor a comb fölé érő ma-

gas sarkú csizma, illetve
a kalap, a szövetkabát
elengedhetetlen beszereznivaló!

-20%
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Ha inkább az elegáns lazaság híve vagy, akkor a
poncsó a te alapdarabod, illetve a férfias fűzős
mokaszín, de mivel közeleg a tél, a bakancsról se feledkezhetsz meg! A színek közül a
mustársárgát, khakit, királykéket, bordót,
bátrabbaknak a narancs árnyalatait, a
fenyőzöldet vagy akár a tűzpirosat bátran javaslom! Jó hírem van a pihe-puha
darabok kedvelőinek: marad a szőrme
és a mellény is, így bátran bújj bele 1-1
hozzád közel álló darabba, garantálom, hogy trendi leszel! Ilyenkor persze gondoljunk a hideg, havas napokra
is, egy új sapka, sál, kesztyű beszerzése
mindenki gardróbjára ráférhet! Szóval, ne habozz, Mi itt leszünk, és
Téged is várunk is
november 1213-14-én!

%
0
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-50%

November 11-12-13-14 délutánonként Fashion flashmob divatbemutatóval
várunk mindenkit. Vigyázat bárhol megjelenhetünk!

bemutatja

mu s i c a l

ÚJRA
2015. December 1. és 2. JOY NAPOK DEBRECENBEN!
%&#3&$&/ 'ç/*9csarnok
Legendás rajzfilm
legendás szereplôkkel!
Az év színpadi showja!

SZIKORA RÓBERT
varázslatos dalaival

INFORMÁCIÓ esztradszinhaz.com
JEGYÉRTÉKESÍTÉS

HUJBER FERENC
SZÉKHELYI JÓZSEF
NÁDAS GYÖRGY
BARONITS GÁBOR
PATAI ANNA
OLÁH IBOLYA

SZÍNES PROGRAMOKKAL VÁRUNK
10 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT A JOY TRENDSZIGETEN!
FŐTÁMOGATÓNK:

NOVEMBER 13.

20-65%

KEDVEZMÉNY,
245 KUPON
TÖBB, MINT
1000 ÜZLETBEN
KUPONOK ÉS RÉSZLETEK A NOVEMBERI JOY MAGAZINBAN!
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4. GRÉTI

3.

2.

1.

1. GRÉTI
É
Ing (Promod)
Kabát (C&A)
Nadrág (Tally Weijl)
Táska (Amnesia)
Cipő (Tally Weijl)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

5.

4.

6.

9.995Ft;
22.990Ft;
9.995Ft;
15.990Ft;
11.995Ft;
4.990Ft;

Felső (Magenta)
11.900Ft;
Kabát (Tally Weijl)
12.995Ft;
Short (Mango)
8.995Ft;
Táska (C&A)
7.590Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
109.900Ft;
Nyaklánc (Art’z Modell)Cango&Rinaldi)
26.900Ft;
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
18.900Ft;

15.990Ft;
64.990Ft;
19.990Ft;
44.990Ft;
9.980Ft;

6. ALEXA

3. ALEXA
Pulóver (Promod)
Szoknya (Envy)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Tally Weijl)
Karkötő (Cango&Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

8.990Ft;
13.990Ft;
7.995Ft;
8.990Ft;
14.990Ft;
3.490Ft;

5. ÁGI

2. PATRIK
Ing (Saxoo London)
Zakó (Laag&Hill)
Nadrág (My77)
Cipő (Salamander)
Öv (Laag&Hill)

Felső (My77)
Szoknya (Envy)
Sál (Mango)
Táska (Magenta)
Cipő (Reno)
Gyűrű (Bijou Brigitte)

Felső (Promod)
5.995Ft;
Kabát (Art’z ModellCango&Rinaldi)
189.900Ft;
Szoknya (Sugarbird)
23.990Ft;
Kalap (Tally Weijl)
6.995Ft;
Táska (Mayo Chix)
13.990Ft;
Cipő (Tamaris)
31.900Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 6.490Ft;

11.995Ft;
11.990Ft;
11.990Ft;
8.995Ft;
21.900Ft;
5.990Ft;

Novemberi ruhatár

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Lassan vége az ősznek és közeleg a tél, így ráfér egy kis frissítés a ruhatárunkra.
Az idő szerencsére még megörvendeztet minket néha a fénylő nap sugaraival, ami látványra gyönyörű, de a hőmérséklet ettől még lehűlésnek indult, így nem árt ha mi is
figyelünk a réteges öltözetre. Ehhez adunk neked most néhány tippet!
Ahogy lehűl az idő, úgy mennek ki a ruhatárból a nagyon színes darabok. Ilyenkor a sötétebb színek, a föld színei dominálnak. 2015 őszén/telén sincs ez másképp. Nagy sláger
a szürke, amelyet ha kékkel vagy menta színűvel kombinálsz, te leszel a trendkirálynő, nézd csak meg, milyen ügyesen lehet kombinálni egy már régről meglévő szoknyácskát
egy téli kötött sapkával! Ha nőiességre vágysz, akkor pedig elengedhetetlen a magassarkú csizma is a megjelenésedhez! Ha nem szeretnél egyhangúságba burkolózni, dobd
fel a fekete szettedet egy-egy jól megválasztott mustársárga darabbal! Legyen szó szoknyáról vagy egy szép mustársárga felsőről, biztosan nyerő leszel, persze szoknyához
mindig jobb párosítás a magassarkú csizma, legyen az rövid vagy hosszúszárú! Bátran kombináld az idei ősz slágereivel, a poncsóval, a szőrös kabáttal vagy egy hasított bőr
kabáttal is! Ha még játékosabb szeretnél lenni és szereted a Disney figurákat, esetleg nyárról maradt ilyen darab a ruhatáradban, bátran viseld téli harisnyával, magassarkú
csizmával, esetleg dobd fel egy kalappal és máris nem lesz kislányos a hatás! A barna most is jöhet minden mennyiségben, mellények, táskák, sapkák, sálak, mindet bátran
viseld, csak figyelj a harmóniára, hogy mit mivel kombinálsz! Ha nagyon elegáns hatást szeretnél kelteni, akkor a fehér a te színed, bordóval, de akár feketével, barnával is
kombinálhatod, ennek már csak a fantáziád szab határt! A férfiakra is gondoltunk, nekik a különböző zakókat, sálakat ajánljuk. Színben náluk is hasonló a helyzet ebben az
évszakban, mint a lányoknál: a kék, a bordó, a szürke, a barna árnyalatait javasoljuk beszerzésre, ha nem szeretnétek nagyon elmaradni a divattól! Egy kötött pulóver alá vett
ing, aminek csak a gallérja látszik ki, tuti befutó, akár egy karácsonyi vacsorára is! Irány a Fórum, ha megtetszett 1-1 darab és ihletet kaptál a gardróbod felfrissítéséhez!
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

10.

7. ÁGI

11. KATA

Pulóver (Mango)
13.995Ft;
Mellény (Tally Weijl)
12.995Ft;
Szoknya (C&A)
3.990Ft;
Sapka (New Yorker)
1.890Ft;
Táska (Salamander)
42.990Ft;
Cipő (Mango)
12.995Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490Ft;

Felső (Sugarbird)
25.990Ft;
Kabát (Magenta)
15.990Ft;
Nadrág (New Yorker)
5.990Ft;
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
69.900Ft;
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
71.900Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.990Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte) 3.490Ft;

8. CSABI
Zakó (My77)
24.495Ft;
Ing (Laag&Hill)
17.979Ft;
Nadrág (Saxoo London) 15.990Ft;
Sál (Saxoo London)
3.990Ft;

9. FRUZSI
Pulóver (Promod)
Kardigán (Envy)
Farmerszoknya
(Mayo Chix)
Táska (C&A)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

11.995Ft;
6.490Ft;
10.090Ft;
6.990Ft;
20.990Ft;
3.990Ft;
4.990Ft;

11.

12.

13.

14.

12. GRÉTI
Ing (Promod)
Pulóver (C&A)
Nadrág (C&A)
Sál (C&A)
Táska (Promod)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Cipő (Salamander)

10.995Ft;
3.990Ft;
7.590Ft;
3.990Ft;
16.995Ft;
4.990Ft;
54.990Ft;

13. CSABI
Kabát (Saxoo London)
Ing (Laag&Hill)
Nadrág (Laag&Hill)
Cipő (Salamander)

39.990Ft;
17.990Ft;
29.990Ft;
49.990Ft;

10. KATA
Ruha (Mango)
9.995Ft;
Sál (Amnesia)
7.990Ft;
Táska (Mango)
9.995Ft;
Kalap (C&A)
4.590Ft;
Cipő (Reno)
33.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 1.990Ft;

14. ÁGI
Felső (Magenta)
13.900Ft;
Mellény (Magenta)
14.990Ft;
Szoknya (New Yorker)
3.990Ft;
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
79.900Ft;
Cipő (Reno)
11.990Ft;
Sapka (New Yorker)
1.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte) 3.490Ft;
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Őszi utazás

Ősz. Szörfölés Cornwallnál a Keltatenger hullámain. Tradícionális homárszafari
Nyugat-Svédországban, vagy szőlőszüret
Toszkánában.

Hegyalja nyugalmát. Egyszerre látni ilyenkor
fúvószenekarokat, borlovagrendeket, szőlőkorona- és szőlőkoszorú-vivőket, a szőlő-

művelés fázisait megjelenítő jelmezes csoportokat. Ez az év egyetlen olyan eseménye, ahol
valószínűleg a borvirágos orr és a bormámoros
tekintet a legtrendibb kiegészítő.
tek

„„Kinn vagyok a természetben, fönn
m
magasra
nőtt hegyekben”

Ha nincs lehetőségünk ilyen messzi tájakra
utazni, az országunkon belül is találhatunk
varázslatos őszi úticélokat,
at, ahol a táj jobban
megtelik élettel, a színek
élénkebbek,
ráadásul
mindent beleng a szőlő
és a jövőbeli borok illata.

Miután magunkba szippanto
M
szippantottuk a borok intenzív illatának jegyeit, megkóstoltuk citrusos
savait,
s
és elaléltunk
t
intenzív
színeitől,
s
majd
elszavaltuk – leel
hetőleg csak mah
gunkban - Petőfi:
gu
A hegyek közt
című versét, idecím
je túracipőt húzni,
és felkerekedni a
zempléni várak és
zem
a ssárospataki tengerszem felfedezésére. Kezdésnek a zempléni térség
egyik legnagyobb idegenforgalmi
látványosságához, a Füzér község
fölött 170 méterrel magasodó füzéri várhoz érdemes ellátogatni.
A vár ugyan meredek hegyre
épült, nem egyszerű megközelíteni, azonban a fáradságos
túráért cserébe a XIII. század óta
álló erődítmény korhű berendezésekkel és középkort megidéző
interaktív látványoságokkal várja
a kihívásokat szerető és edzett látogatókat.

Hegyek-völgyek között
A kopasz ember hajra
vágyik, a kiszáradt föld
esőre, az alföldi gyerekk
meg hegyekre. Ezt az több
b
évszázados tényt minden
n
egyes általános iskolai pe-dagógus elülteti a nebulókk
fejébe. Mátrai és zempléni
felmenőkkel rendelkező ifjoncként az ember lánya kakukktojásnak érezheti magát az aprócska
dombokat is könnybelábadt szemmel figyelő
társai körében. Ámbár, ha a másnak szédülést
okozó magaslatoktól ezekhez hozzászokott
unokaként nem is esik ámulatba, egy szüreti
mulatsággal egybekötött zempléni várlátogatással, vagy egy varázslatos sárospataki tengerszemmel neki is lehet újat mutatni.

Bor, mámor, Tokaj
A nagyszülőktől hazafelé menet egykedvűen bámult borospincék új
értelmet nyernek a
Szüreti Felvonulás idején.
Az évtizedes hagyományra
visszatekintő népünnepély
teljesen megbolygatja Tokaj-

Grófi szalon és velencei oroszlánláb
A Zemplénben azonban a kevesebb vállalkozó kedvvel megáldott

2015. november

kirándulók is találnak maguknak elfoglaltságot. Az őszi hónapokra jellemző esőzések
idejére is kellemes program a nemrégiben
felújított Károlyi-kastély. A füzérradványi
erdő ölelésében megbúvó épület kívülről romantikus hangulatot áraszt, belülről azonban
a toszkán szőlőszüret után áhítozó embert is
kielégíti az itáliai reneszánszot idéző kőfaragványaival, domborműveivel és márványkandallóival. Aki pedig mégis mozgásra vágyna,
az a lépésszámlálóját is boldoggá teheti egy
többórás sétával hazánk egyik legkülönlegesebb tájképi angolkertjében, a kastélyparkban.

A Daily Mirror sztárja
Tengerünk nincs ugyan, ámde van cserébe tengerszemünk, amelynek az internetes
szabad enciklopédia cikke szerint bizony
semmi köze sincs a tengerhez. Ilyen, hegységekben előforduló, kis kiterjedésű, édesvizű
tó pedig nagy szerencsénkre még utunkba is
esik az őszi zempléni túránk során. Méghozzá Sárospatak fölött, mindössze 324 méter
magasan, a Megyer-hegyen.
A tó a tursitaösvényeken keresztül könnyen
megközelíthető, és a Füzéren edződött lábaknak már meg se kottyan. A sziklafalak
által ölelt víztükörbe pedig már csak azért
is érdemes kicsit beletekinteni, mert 2011ben hazánk hét legszebb természeti csodája
között az első helyen végzett, ráadásul a brit
Daily Mirror egy éve, elragadtatva, „Magyarország eldugott kincseként” tett róla
említést.
A természet sokak szerint ősszel a legszebb.
A sárgás-vöröses lomboknál, az avarillatú
levegőnél és a ködös hajnali mezőknél nem
sok nyugalmasabb, kellemesebb látvány
akad. Érdemes tehát elindulni, felfedezni
ilyenkor a természetet, és megcsodálni ezeket az értékes, „eldugott” kincseket.

Titkok, trükkök, praktikák így lehetsz tökéletes a selfie fotókon!
Mióta az Oxfordi Egyetem az év
kifejezésének választotta a „selfie” szót,
azóta többször fotózzuk magunkat az
okostelefonunk belső kamerájával. De
hogy milyen is egy tökéletesen elkészített
selfie...?! Most figyeljetek!

Mindenki a tökéletességre törekszik, és a legszebb arcát szeretné mutatni a fotókon (még az
sem baj, ha az nem a valóságot fedi). Szerencse,
hogy ha önmagunkról készítünk képet, nem
kell szívességet kérnünk másoktól – így addig
fotózgathatod magad, amíg a tökéletes basic
kép el nem készül. Mert ugye vannak, akik képesek órák hosszat fotózgatni magukat az első
osztályú kép érdekében. Első nekifutásra, lássuk, mi mindenre kell figyelnünk a kép megkomponálásakor. Íme néhány celebcsel:

1.
2.
3.

Az arcod soha ne kerüljön pontosan a kép
közepére, inkább komponáld a kép felső
sarkába, a szemedet pedig a felső harmadába.
Soha ne fotózz alulról, és a mobilodat
mindig szemmagasságban tartsd, vagy kicsit feljebb.
Ha keskenyebb arcot szeretnél, próbálkozz félprofilból. Ott is ügyelj arra, hogy
az előnyösebb pofidat mutasd, de kérlek, ne
csücsöríts! Tényleg ciki, és egyáltalán nem természetes.
Ha teheted, fotózz ablakban vagy a szabad
ég alatt, ugyanis a természetes fény sokkal
szebb, mint a mesterséges!
És végül: ne erőltesd, ami nem megy: ne
pózold túl a dolgokat, és felejtsd el a túlzott retusálást!

4.
5.

Ha elkészült a tökéletes fotó, jöhetnek a hasznos
appok! A Perfect365 mostanság talán az egyik
legkedveltebb a szem alatti karikák, ráncok el-

tüntetésére, a makulátlan arcbőr és a fehérebb
fogsor megkreálására. Aztán jöhet a képre az
ideális Insta-szűrő, amivel még szebbé és igazán
egyedivé varázsolhatod az önfotódat. A legfelkapottabb ezek közül is a Valencia-,
az X-Pro- II, a Mayfair-, illetve a
Willow-filterek. De a #nofilter
is nagyon szexi tud lenni!
Végezetül: összeszedtem nektek három trendi selfie-típust a sztárok legújabb slágerfotói közül:

– „Jó éjt!”-selfie: Hálószoba-titkok,
avagy mi van a takaró alatt. Na jó, ez
nem teljesen így van, nem kell semmi
rosszra gondolni! A képen az álmos kis buksidnak kell szerepelnie, ahogyan a takarót az
orrodig felhúzod - épp úgy, mint a hideg téli
estéken.
– Baby-boom-selfie: Újra divat lett a fiatal családanya szerep. Akár várandósan, nagy pocakkal..., vagy a kisbabáddal is cukibbnál-cukibb
közös képeket tudtok posztolgatni. A legjobb a
lájkvadászselfie-típus. Persze, ne ezért vállaljatok gyereket!
– Fitness-selfie: Nincs is szebb egy tökéletes
testnél! Persze nem kell, hogy bomba formában
légy, az is elég, ha ezt közvetíted: mindent megteszek az ‚álom alak’ elérése érdekében. Nagyon
menő manapság edzőteremből posztolni!
Egy biztos! Nem árt kitanulni a selfie-készítés
mesterségét, ha ki akarunk tűnni a tömegből, és
valódi egyéniségként szeretnénk funkcionálni,
akár az Instagramon, akár a Facebook-on.
November végéig még kipróbálhatod magad a
Selfie-boxunkban! Különböző hátterek: kifutó,
országok, és megannyi érdekesség vár a legalsó
szinten. Próbáld ki és küldd el magadnak, hadd
ámuljon az egész világ, milyen helyeken jártál!
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Karácsonyra várva
Újra eljött az év legmeghittebb
időszaka, azaz a karácsonyi ünnepkör és
a vele járó készülődés. Közülünk azonban sokaknak ez az időszak pánikkal teli,
főleg, ha az egész család ott tölti a Szentestét… Számomra a legnagyobb kérdés,
hogy mindezt hogy oldjam meg tökéletesen a káosz közepén?
Okulva a tavalyi évből, elárulom nektek a saját
stratégiámat, amit idén is hűen fogok követni. A
karácsonyi pánik elkerülése végett nem árt, ha
listát készítünk a karácsony előtti tennivalóinkról. Ne feledjük, a felesleges
stressz egyszerű, időben eltervezett szervezéssel elkerülhető, és nem is igényel nagy
erőfeszítést. Így számunkra is jut majd
néhány szabad perc, hogy a fotelben
vagy karosszékben hátradőlve élvezhessük az ünnep varázsát!
A legfontosabb, véleményem szerint, az ajándékok beszerzése, illetve a menü összeállítása. Ez
a két dolog mindenképpen a
lista első két helyére kerüljön!
Utána jöhet a díszítés, a takarítás és a többi finomság,
hogy Jézus születésére
csillogjon, villogjon a lakásunk vagy a házunk és
környéke.
Üljünk le egy bögre tea
vagy kávé mellé, fogjunk egy tollat
és egy papírt,
majd
vegyük
számba, kinek és
milyen értékben
szeretnénk ajándé- k o t
vásárolni, mennyi képeslapot szeretnék küldeni a távoli rokonoknak. A kellemetlenségek elkerülése végett, és azért, hogy tényleg hasznos
ajándékot vásároljunk a szeretteinknek, jobb,

ha egyeztetünk az illetővel, mi is a szíve vágya,
vagy éppen mi az, amire egyáltalán nincs szüksége. Ezzel magunknak segítünk, mert az ajándékvadászat idején tematikusan kereshetjük a
dolgokat, nem pedig a bolt közepén táncolva
töprengünk majd hosszú órákat, hogy mit is vegyünk például a kedves sógornőnknek. Ha az
ajándéklista elkészült, gondoljunk arra is, hogy
mennyi csomagolópapírt veszünk, hisz velem,
persze, már előfordult, hogy kétfajta papírból
eszkábáltam össze a csomagolást a Nagyinak…
Aki nagyon jót nevetett, amikor meglátta a szép
piros csomagolópapírt - összeillesztve Micimackó karácsonyi verziójával… A viccet
félretéve, elég kellemetlen a dolog. Továbbá a
képeslapokat se az utolsó pillanatban bélyegezzük fel és adjuk postára, hiszen jobb, ha
előbb érkezik meg, mint utólag.
Ha végeztünk az ajándékokkal, jöhet
a menü összeállítása, hiszen a hozzávalókat előre meg kell venni, mert
Szenteste napján már nem lesz
nyitva minden üzlet. Idén úgy
döntöttem, az átlagos menütől
eltérőt fogok a családom elé
rakni az ünnepi vacsora alkalmával. Így biztos, hogy a
különleges hozzávalókat már
legalább egy héttel előtte, ha
nem hamarabb, be fogom
szerezni. Tegyen mindenki
így, ha jót akar magának! :)
A következő nagy
buktató, hogy a
díszeket időben
keressük elő,
és
nézzük
meg, világítanak-e azok a
fránya égők. Szenteste napján, a fa díszítésekor
kellemetlen szembesülni azzal, hogy a tavaly
vett tökéletes izzósor idén úgy döntött, nyaralni megy, és a fele se világít. A lakásdíszítést

én személy szerint mindig időben elkezdem. Kis
lakásom már advent első
vasárnapjára karácsonyi
fényben és hangulatban
úszik. Ilyenkor át szoktam
nézni a fára szánt díszeket
is, hogy miből és mennyit
kell még beszereznem.
Szerencsére a készülődésnek ez a része eddig zökkenőmentesen ment az
évek alatt.
Bármennyire is utálunk tervezni, vagy
előre gondolkodni, ha az „ej, ráérünk
arra még” taktikát választjuk és elzárkózunk a tervezéstől, nem sok
jóra számíthatunk! A tervezéshez a Fórum Debrecen egész
decemberben különböző ötletekkel vár Mindenkit! Lesznek
ajándéktippek,
különleges
dekorsarkok, és az ünnepi
konyhát is beköltöztetjük a
Bevásárlóközpontba.
Tartsanak velünk a karácsonyi futásban is, a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont segítségükre lesz
mindenben!

Beszélj
a Mikulással!
Mondd el személyesen kívánságod
a Télapónak és beszélgess vele legtitkosabb
vágyaidról!
Keresd november 27. és december 5. között Mikulás
hívónkat a legalsó szinten. Mert Mi szeretjük a Mikulást!

Óvodások, iskolások,
tanár nénik figyelem!
Fellépőket, zenekarokat,
betlehemezőket, énekeseket
keresünk a Fórum Debrecen
karácsonyi színpadára!

A legjobb 3 előadást
díjazzuk!

Jelentkezés: +36/20-235-32-27

Beszélj a Mikulással!
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Ne gyújts rá!
- Füstmentes Nap
A füstmentes nap ötlete Arthur
P. Mullaney nevéhez fűződik, aki 1971-ben
arra kérte Randolph (Massachusetts állam)
polgárait, hogy egy napig ne gyújtsanak
rá, és a cigarettán megspórolt pénzt fordítsák a helyi középiskola támogatására.
Később, 1974-ben Lynn R. Smith, a Montelio
Times szerkesztője Minnesotában szorgalmazta az állam első füstmentes napját. Az ötlet továbbhömpölygött, és 1976. november 18-án az
Amerikai Rákellenes Társaság Californiai részlege felhívására csaknem 1 millió ember csatlakozott, és függesztette fel a dohányzást 1 napra.
Ezt a kaliforniai eseményt jelölik az első nagy
amerikai füstmentes napnak, és ezt követően
november harmadik csütörtökét nemzetközi
szinten is füstmentes nappá nyilvánították.
A Ne Gyújts Rá! Világnapon a Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete, a Kortársak
az Egészséges Fiatalokért Egyesület, a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete és a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális Központjának munkatársai a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban évek óta arra kéri
a dohányosokat, hogy ezen a napon ne gyújtsanak rá, és ha ez sikerült, akkor másnap és később se nyúljanak ismét a cigarettához.
A dohányzás korunk legelterjedtebb szenvedélybetegsége. A világon mintegy 1,3 milliárd
ember cigarettázik. 19 percenként meghal egy
ember a dohányzás miatt és évente 4 millióan
vesztik életüket káros szenvedélyük miatt.
A dohányzás veszélyei:
A halálesetek közül minden ötödik, a rák miatt
bekövetkezett halálesetek közül minden harmadik a dohányzás számlájára írható. A tüdőrákos halálozás több mint 80%-a tulajdonítható
a dohányzásnak, és szerepe van az egyre nagyobb népegészségügyi problémává váló kró-

Ingyenes vércukorszűrés
a Diabétesz Világnapon
Fórum Debrecen, -1. szint
2015. november 13-14. 16.00 – 20.00
A Diabétesz Világnap kapcsán
ingyenes vércukorszűrésen és rizikófelmérésen vehetnek részt az érdeklődők.
A cukorbetegség világnapja november 14.,
mely az inzulin egyik felfedezőjének, Frederick Bantingnak a születésnapja. Ezen alkalomból világszerte rendezvényekkel hívják
fel a figyelmet a betegség jelentőségére.
Fontos hangsúlyozni, hogy amenynyiben a diabéteszt nem ismerik fel
időben, vagy a beteg nem részesül
megfelelő kezelésben, akkor
az életkilátások lényegesen
rosszabbak: a szívinfarktus, a szélütés, a vesebetegség és a végtag
amputáció kockázata többszörös.
Jelenleg több
mint
350
millió cukorbeteg él a világon, számuk
- elsősorban
az
elhízás
gyakoribbá
válásának
köszönhetően évente közel
10 millióval gyarapszik. Becslések
szerint Magyarországon mintegy 700

ezer ember érintett. A magyar cukorbetegek
közel fele nem tud betegségéről, ezért a szűrővizsgálat jelentősége óriási.
A Prevenció a XXI. században Alapítvány
kiemelt feladatának tekinti a szív- és érrendszeri betegségek hatékony megelőzését
és időben történő felismerését. Az eltérések
korai diagnosztizálására szolgálnak a szűrővizsgálatok. Tekintettel arra, hogy a hazai
cukorbetegek jelentős része nem ismert, ezért – a Diabétesz Világnapján – rizikófelméréssel és vércukorszűréssel szeretnénk
felhívni a figyelmet a betegség fontosságára és
súlyára. A felmérés segítségével
megállapítható,
hogy mekkora
az esélye annak,
hogy az adott
egyénnél a későbbiekben
cukorbetegség alakul ki.
Dr. Katona
Éva Melitta diabetológus
szakorvos vezetésével 2015. november 13-14-én 16 és 20 óra között a Fórum
Debrecen -1. szintjén ingyenes diabétesz
rizikófelmérést és vércukormérést végzünk,
melyre Önt is szeretettel várjuk!

nikus tüdőbetegség (COPD) kialakulásában is.
A dohányzás szerepet játszik továbbá a gége-,
szájüreg-, garat-, nyelőcsődaganatok kialakulásában. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik jelentős kockázati tényezője:
az érelmeszesedés folyamatának elősegítésével
magasvérnyomás-betegség, szívinfarktus, agyi
érkatasztrófa kialakulásának esélyét teremti
meg. Hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre is, ezáltal a jövő generációt
is veszélyezteti.
Magyarország az elmúlt években Európa élvonalához csatlakozott a dohányzást korlátozó
törvényekkel.
Nem lehet rágyújtani a zárt közterületeken és
megjelentek a cigarettás dobozokon a nagy
méretű képes figyelmeztetések. 2013-tól hazánkban is elérhető az Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ által
irányított ingyenesen hívható, leszokási telefonos szolgáltatás (06-80-44-20-44). Tapasztalt
és speciálisan képzett szakemberek várják és
segítik a motivált leszokni vágyókat.
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Új évszak, új kollekció –
avagy Isten hozott drága Ősz!
Többet alhatunk egy órával, őszi
eső kopog az ablakunkon, és végre felvehetjük a gumicsizmánkat és a szőrmés kabátunkat. Ja, és persze készíthetünk egy selfie-t is
- természetesen a legújabb szerzeményeinkben -, már az őszi/téli kollekciónkban.
A sárguló falevelekkel és a csípős hideggel ugyanis megérkeztek a szezon legjobb darabjai az Őszi
Divathétre.

Divat és selfie, kéz a kézben
Meg se lepődünk már, amikor valaki hirtelen
megáll, maga felé tartja a telefonját, nagy mosoly,
katt, és már megy is tovább. Ez a jelenség néhány
éve épült be a mindennapjainkba, “selfie” néven.
Annyira beilleszkedett a köztudatba, hogy 2013ban az Oxfordi Egyetem az év kifejezésének választotta, ugyanis a leggyakrabban használt szavaink egyikévé vált. Azóta az önfotózás őrületéhez
még a római katolikus egyház feje, Ferenc pápa is
csatlakozott. Éppen ezért az Őszi Divathét középpontjában minden a “selfie”-ről szólt. A Fórum
Bevásárlóközpont látogatóinak is lehetősége volt
arra, hogy elkészítsék életük legjobb selfie-jét.
Az önfotózás rajongói különböző hátterek közül
választhattak: végigsétálhattak a kifutók világában, vagy egy felhőkarcoló tetejéről pózolhattak
a kamerának, de aki a nyaralás élményét szerette volna visszaidézni, egyenesen egy tengerparti
környezetben találhatta magát.

Mély tónusok és a ‚70-es évek
Az Őszi Divathéten természetesen felvonultak
a szezon legjobb darabjai. A C&A őszi kollekciója tökéletes választás hétköznapokra, ahogy a
Laag&Hill sportos darabjaiban is biztos a siker.
A négy napos divatshow-n azok is megtalálták
a kedvenceiket, akik a nőiesebb, csinosabb dara-

bokat preferálják: a Virginia üzlet kifinomult, stílusos ruháiban, a My77 legújabb kollekciójában,
vagy az Art’z Modell elegáns, minőségi darabjaiban ízig-vérig nők lehetünk. A Promod az őszi
repertoárjában a francia nők sikkjére helyezte a
hangsúlyt. A Tchibo hetente megújuló kollekciójában pedig minden alkalomra találunk stílusunkhoz illő viseletet. A legtrendibb őszi darabok
mellé a lábbelik sem maradhatnak el: a kifutón a
Reno bokacsizmái közül válogathattunk. A New
Yorker kínálatában a mellények, bőrdzsekik, szőrös kabátok kapták a főszerepet, míg a BIBÁNAK
az alkalmi outfitjeit csodálhattuk. Az Amnesia
idei csinos, nőies darabjai sem hiányozhattak a
színpadról. A Mangot ismét egy újabb oldaláról ismerhettük meg, ugyanis a klasszikus fekete-fehér
darabjaival hódít ebben a szezonban. A Sugarbird
a kollekciójában a mesebeli Disney-világot keltette életre, és pezsdítette fel az őszi trendeket.
A színek vonatkozásában is izgalmas a paletta:
hódít a burgundi, a borvörös, illetve a mélyebb
árnyalatok is helyet kaptak a kínálatban. A kifutón megjelentek a lilás, kékes, királykék vagy épp
a terrakotta árnyalatai.

Szerettük a borzongást
Nem csak a tengerentúlon, de
Magyarországon is egyre többen égnek
Halloween-lázban október 31-én. A Fórum Bevásárlóközpont sem maradhatott
ki a rémisztgetésből, ezért immár második alkalommal rendeztük meg egyhetes
Halloween-kiállításunkat.
Egy igazi halloween-i filmben érezhették magukat azok, akik október 24-e és 31-e között a Fórumba látogattak. A tavalyi évhez hasonlóan idén
is óriási látványelemekkel készültünk, de természetesen újdonságokkal is igyekeztünk kedvezni
- elsősorban a kicsiknek.
Aki nem akart, az is belecsöppenhetett a
halloween-i forgatagba, hiszen a Fórum bejáratainál víg kedélyű madárijesztők üdvözölték kedves
látogatóinkat. Ha viszont valaki a center legalsó
szintjére tévedt, egy igazi rémséges világban találhatta magát. A hatalmas tökhintókat, tökházikókat, és a titkokat rejtő ódon várkastélyt mindenki
megcsodálta, a farkasembertől sokan megijedtek,
a sírkerthez érve a szellemek láttán pedig ember
legyen a talpán, akit egy pillanatra sem fogott el
a borzongás! Természetesen a farkasemberen, a
szellemeken és a madárijesztőkön túl itt volt az
áruházban a csúf boszorkány is, aki nem tökhintón, hanem seprűnyélen érkezett a Fórumba.
Természetesen az idei Halloween-re is készültünk interaktív programokkal. A nem is olyan régen debütáló Selfie-automatánkat félelmetes hát-

terekkel turbóztuk fel, hogy mindenki egy igazán
egyedi fotót készíthessen magáról. A kicsiket
boszorkánycsúszkával vártuk, ahol a gyerekek a
boszorkány lábába kapaszkodva, kicsivel a föld
felett kötélen csúszhattak.

Bizonyára sok felnőtt járt már Debrecenben is
a remek hangulatot ígérő szabaduló szobákban.
Ezeken a helyeken általában 16 vagy 18 év a korhatár, így a gyermekek nem próbálhatják ki ezt
a fajta játékot. Mi vettük a bátorságot, és külön
szabaduló szobát alakítottunk ki a már olvasni
tudó gyerkőcöknek. A furcsa szobából csak úgy
juthattak ki a vakmerő jelentkezők, ha összefogtak társaikkal, együtt leküzdötték az akadályokat,
megoldották a logikai feladványokat, és végül
megtalálták a kulcsot, ami a lakatot nyitotta.
Azonban azoknak a csöppségeknek sem kellett
csalódottan távozniuk a bevásárlóközpontból,
akik még nem érték el a bűvös 6 éves korhatárt.
Hétköznap ugyanis három órán keresztül, hétvégén pedig akár egész nap ügyeskedhettek a picinyek, és ablakdíszeket készíthettek a ........ Kft.
segítségével.
Mókából, kacagásból és felejthetetlen élményekből tehát októberben sem volt hiány!

Új műsorok az Alföld Televízóban
Az átépített stúdióba lépve olyan
érzésünk támad, mintha egy sejtelmes hangulatú trónteremben lennénk.

A Púder
Az egyedileg tervezett tekintélyes trónszékben a
Púder műsorvezetője, Megyeri Csilla foglal helyet.
A másik két helyy azonban minden héten kiadó.

közölni, hogy miért marad el a forgatás. Nade komolyra fordítva a szót: a legextrémebb forgatások
egyike talán a transzvesztita vendégemnek volt
köszönhető. Aztán a Púder legfiatalabb vendége: egy 3 hónapos gyönyörű hercegnő és 23 éves
anyukája is sokak számára érdekes és tanulságos
történet lehet majd. Szépségkirálynők, meleg srácok, pszichológusok, megosztó közszereplők - és
még sokan mások, mind-mind érdekes történetekkel. Ez a Púder.

- Ázsia, így például Kína, Indonézia, Vietnám
például kicsit egyszerre mindkettő. A Sárga ruhás lány című blog sokak által ismert szerzője,

- Akik veled tornáznak majd, azok több
szempontból is jó kezekben lesznek, hiszen a
modellkedés mellett fontosnak tartottad azt,
hogy szakmailag is képezd magad.
- Speedfitness edzőként dolgoztam egy fél évig,
majd elvégeztem egy aerobic edzői tanfolyamot
2013-ban.

Az Országváltó

- Otthon vagy ezek mellett a jógában,
zumbában, de még a thai-box-ban is. Ki merjen
belefogni a Fitt és Friss edzésprogramjába?
- A programot bárkinek ajánlom, aki reggel szeretné jól kezdeni a napot: egy 15 perces edzésről
van szó, amely minden alkalommal más és más
testrészeket mozgat meg. A női kritikus testrészeket vesszük célba, kezdők, de haladók is bátran
végezhetik a gyakorlatsorokat, hiszen 15 percet
bárki meg tud csinálni!

Spórolósak a hollandok? Hűvösek az angolok?
Szeretik-e a lengyelek a magyarokat és az Ígéret
Földje e Amerika? A külföldi élet igazi hátterével
foglalkozó Országváltó című műsorból ez mind
kiderül. Balogh Zsuzsanna segítségével járhatják
be a nézők a világot az Alföld TV-n az USA-tól
egészen Új-Zélandig.

Az Alföld Televízió hetente többször jelentkező új
műsoráról Megyeri Csillát kérdeztük.
- Miről szól a Púder? Kiknek ajánlod?
- Különböző generációkat érintő, mindenkori és
tabudöntögető témák, sokkoló történetek, egyedülálló emberek. Egy szórakoztató, vidám, beszélgetős műsort képzeljenek el a nézők.
- Több forgatáson vagy már túl. Előfordult,
hogy még a kollégáidat is napokig foglalkoztatta egy-egy téma, amivel foglalkoztál. Volt már
olyan helyzet, olyan történet, ami még téged is
megdöbbentett?
- Igazán kínos talán az volt, amikor az alkohol szeretetéről ismert egyik vendégem felhívott forgatás
előtt 20 perccel, hogy ő sajnos nem tud eljönni a
Púder felvételére, mert .... - ahogyan Ő fogalmazott: lebetegedett. Ciki volt a másik vendéggel

- Hogyan lehet bemutatni egy országot úgy, hogy
nem utazol oda?
- A Fülöp-szigeteken nem sértődnék meg, ha valaki a szemembe mondaná, hogy túl sovány vagy
túl kövér vagyok. Kínában nem vennék fel sárga
színű ruhát, mert az a császár színe. Balin mindenképp vinnék magammal mindig WC-papírt,
mert azt ott gyakorlatilag nem lehet kapni. Vietnámban pedig csak helyi öltözékben mennék a
piacra, mert az európaiaknak mindent drágábban adnak el. Járt már nálunk vakmerő világutazó, aki minden vagyonát felszámolva vágott neki
egy hátizsákkal Ázsiának, vagy Magyarországon
élő norvég orvos, de a dubaji Forma 1-es pálya
építésében részt vett mérnök is. A fenti utazási
tippeket mind tőlük tudom. Gyakorlatilag mondhatnám már azt is, hogy ami nélkül nem indulnék
neki a külföldi életnek az az útlevelem mellett az
Országváltó lenne.
- Eddig mi volt számodra a legvágyottabb és a
legkevésbé szimpatikus úticél?

hoz, hogy a nemzetközi kifutókon is megállja a
helyét, fontos szerepet töltött be az életében a testmozgás. Görög Réka Dorottya edzőként lesz a Fitt
és Friss című műsor háziasszonya.

Harmincz Rita egy olyan oldalát mutatta be nekem ennek a varázslatos, furcsa világnak, amit
tényleg csak az lát, aki huzamosabb időt eltölt ott.
Vele Skype-interjút is készítettem, amikor szó szerint volt alkalmam belelátni egy balinéz otthonba.
A helyi vendéglátója, Vayan odajött köszönni.
Hozta Ritának a friss helyi kávét és mosolyogva elbeszélgetett vele is, velem is. A derű, a nyugalom,
ami az ottani emberekből árad, nagyon szimpatikus. Valószínűleg nehezen szoknám meg az európai szemmel nomádnak tűnő körülményeket,
a tiszta víz, vagy olykor a higiénia hiányát, de az
utazás talán épp erről szól. A határok átlépéséről.
A komfortzóna elhagyásáról. Nemde?

A Fitt és Friss
Volt már a Miss World Hungary verseny döntőse.
Számos szépségversenyen előkelő helyezést ért el.
Modellkedett Indonéziában és Milánóban is. Ah-

Az új műsorokat minden héten nyomon követhetik a nézők az Alföld Televízió műsorán. Az adások azonban online és a tévé Youtube-csatornáján
is visszanézhetők. A megújulás azonban ezzel még
nem ért véget. Érdemes lesz folyamatosan belepillantani a csatorna műsorába, mert folyamatosan
a megszokottól eltérő, érdekes és izgalmas tartalmakkal várják a nézőket.
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Megújult a Gelati!
Fárasztó hétköznapok? Unalmas
hétvégék? Nézzen be hozzánk, hiszen
ilyenkor is a Tutti Gelati a legjobb választás. A tulajdonosváltásnak köszönhetően megújult, modern környezetben, ﬁatalos kiszolgálással és
folyamatosan bővülő kínálattal várjuk
kedves vendégeinket.

ÚJDONSÁG!
Otthonában is élvezheti ízeinket, legyen
szó tortáról, süteményről vagy akár egy
frissen pörkölt olasz kávéról. Rendezvényekre és szülinapokra torták megrendelését is vállaljuk!
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
52/598-766

Ki ne ismerné a hatalmas fagylalt adagjainkat? Az eredeti olasz alapanyagokból és
recept alapján készült jeges édességünk
az elmúlt években sokak kedvencévé vált.
Köszönhető ez az ízek sokféleségének, a
kiváló minőségnek és a kézműves elkészítésnek.
A krémesen lágy fagyi mellett azonban
más ﬁnomságok miatt is érdemes ellátogatni hozzánk.
Kóstolja meg ínycsiklandozó nutellásbanános gofrinkat vagy akár a forrómeggyes palacsintánkat vanília fagylaltal.
De ez csak néhány kedvencünk a megannyi íz közül.
Sok olasz különlegesség mellett megta-

Ha nem akar
lemaradni az
éppen aktuális
kínálatunkról és
kedvezményeinkről, akkor
csatlakozzon
Facebook oldalunkhoz! Keressen minket
a „Tutti Gelati” néven
és legyen az ismerősünk!

lálható néhány magyar kuriózum is, mint
például a somlói galuska vagy a nosztalgia krémes.
Gondolta volna, hogy…
… egy díjnyertes cukrász receptje alapján
készítjük az édességeket?
… érlelt sonkás baguettet is kérhet a Tutti
Gelatiban?
… megannyi kávékülönlegesség színesíti
az itallapunkat?
… több, mint 30 féle fagylalt kehelyből
választhat?

Cigánypecsenye
Hozzávalók:
• 4 szelet sertéstarja • 15 dkg húsos füstölt szalonna • 4 gerezd fokhagyma
• 2-3 evőkanálnyi Erős Pista • 1 csapott evőkanálnyi pirospaprika
• 10 dkg liszt • só • őrölt bors • olaj

Elkészítés:
A hússzeleteket fél centi vastagra kiklopfoljuk. Sózzuk, őrölt borssal,
zúzott fokhagymával, kevés Erős Pistával megkenve hűtőben tartjuk a
felhasználásig. Húsos füstölt szalonnából levágunk egy-egy centi vastag
szeletet, amit bőrig bevagdosunk egy centis közönként. Lisztet kevés pirospaprikával összekeverünk, a húst ebben megforgatjuk. Közben serpenyőbe tesszük a szalonnát, kevés olajat aláöntve ropogósra kisütjük. A
kisült szalonnát kivesszük, szalvétán leitatjuk. Visszamaradt zsírját felhevítjük, óvatosan beletesszük a paprikás
lisztben megforgatott tarjaszeletet, mindkét oldalát pirosra sütjük, majd vizet aláöntve erős tűzön levét sűrűre
beforraljuk, fedő alatt tartva. Az elkészült húst pirosra
sütött kockaburgonyával, szalonnataréjjal és savanyúJó étvágyat kívánok hozzá!
sággal tálaljuk.
Barabás Fruzsina, center-menedzser asszisztens

Gelati! Tuttira megéri!
ui.: pisztácia van :-)

Aranygaluska
Hozzávalók:
• 50dkg liszt • 2 dkg élesztő • 2 tojássárgája • 3 dl tej
• 6 dkg zsír vagy margarin • 5 dkg cukor • csipet só
Forgatáshoz: • Cukrozott darált dió • olvasztott vaj

Elkészítés:
1 dl langyos tejjel ,fél dkg cukorral ,az élesztővel és 3 kanál liszttel kovászt készítünk. A tojássárgákat a cukorral habosra keverjük,hozzáadjuk
a tejet,amiben feloldottuk a sót. A liszt közepébe mélyedést készítünk és
abba öntjük a hozzávalókat.(Akinek van robotgépe,jobban el tudja dolgoznia tésztát). Úgy jó a tészta ha hólyagosra dolgozzuk,beletesszük az
olvasztott vajat,amivel szintén jól eldolgozzuk. Langyos helyen egy órát
kelesztjük. Amikor megkelt előveszünk egy teflonos tepsit,vagy tűzálló
üvegtálat,és kivajazzuk! A tésztát kiskanállal egyessével
kiszagatjuk a tálból ,olvasztott vajba majd cukros darált
dióba forgatjuk a tésztadarabkákat,és egymás mellé rakosgatva tesszük a tepsibe.Lehet rétegezni is.A maradék
diót pedig rászórhatjuk a tetejére. Vanilia vagy csoki sodóval a legfinomabb!Nagymamám mindig így készítette
a család nagy örömére!
Jó étvágyat kívánok!!!
Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

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

5000 Ft értékű ajándékutalvány!
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. november 20.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Előző kirakós
játékunk nyertese
Szabóné Kiss Judit,
bal oldalán Lovass Balázs
a BioHair üzlet vezetője,
a jobb oldalán pedig
a Fórum részéről Tóth Andrea.
A nyertes egy 5000 Ft-os
ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.
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