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Boldog karácsonyt
kívánunk
Mindenkinek!

Idén is segít az
angyal szerviz!

Nem tudod,
mit vásárolj
karácsonyra?

Az ötletelésben és a
cipekedésben is
egyaránt segítségükre
leszünk!

Készüljünk
együtt az Ünnepekre!

Segítünk
újságunk 6. oldalán!

Kedves Olvasók!

SZERETJÜK
A MENNYEI ÉLMÉNYEKET

Ez a hónap minden ember
számára a meghittségről, szeretetről, békéről szól. AA karácsony mindenki számára
fontos, ezért mi évről évre próbáljuk az ajándékok beszerzését megkönnyíteni. Angel Service szolgálatunk és londinerek
segítségével a vásárlás olykor
nehéz kérdését idén is igyekszünk egyszerűbbé tenni. Ha
ötlet hiányában vannak, mit
is ajándékozhatnának szeretteiknek, keressék angyalainkat
és ők személyre szabott ajándéktippeket mutatnak be ez
esetben. Karácsonyi sütödénkben immár hagyományosan
készülnek majd a finom mézeskalácsok, valamint ezúttal
is színpadi fellépő csoportok
teszik hangulatossá nálunk a
karácsonyi vásárlást.

ANGYALI VÁSÁRLÁS

Kívánok Önöknek
kellemes hangulatú vásárlást,
és szeretettel teli, békés,
boldog ünnepeket!

center-menedzser
ÁÁtányi
á i Ajtony
j
d

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.

Megint eltelt egy esztendő, hamarosan újra elérkezik a
karácsony. A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont érdekes és színes
programcsokorral kedveskedik látogatóinak.
Lassan itt a december, megint elérkeztünk az év utolsó hónapjához. A közelgő karácsonyi ünnepek mindenkit egy
kicsit csendességre intenek. Ilyenkor
legyen idő egy kicsit megállni, kiszállni
a mindennapok mókuskerekéből, hogy
igazán, szívből rá lehessen hangolódni a
szeretet ünnepére. Ebben az időszakban
mindenki egy kicsit talán jobban igényli
a szeretetet és a figyelmet, segítsünk hát

egymásnak, és fogadjuk a felénk áramló
kedvességet is. Mondani szokás, hogy
szeretni nem csak karácsonykor kell,
hanem egész évben. Ilyenkor azonban
varázslatossá válik a táj, leesik a hó, mindenhol káprázó fényfüzérek hirdetik az
ünnep közeledtét. Ilyenkor fogékonyabbá válnak az emberek a szeretetre és a
jóra.
A nagy sikerre való tekintettel idén is
munkába állnak angyalaink és londinereink, akik a tökéletes ajándék kiválasztása mellett még a cipekedésben
is segítenek. Nincs ötlete, hogy mivel
lepje meg szeretteit? Kérje az angyalok
segítségét! A londinerek pedig szó szerint leveszik Önökről a terhet. A Fórum
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Jézuska előtt azonban még a Mikulás is
kedveskedik a kicsiknek decemberben,
legyenek szemfülesek! A Fórum decemberben is várja Önöket!

Jelentkezés:
+36/20-235-32-27
120
üzlet

E

a mindennapi stresszt, a rohanást, szívesebben és könnyebben elmerülnek
az ünnepi hangulatban. Éppen ezért
november 23. és december 23. között
számos csemegével készülünk, hogy a
gyerekek igazán boldogok lehessenek.
A gyerekek kedvence, a meseolvasás ebben az évben sem marad el. Délutánonként az Alföld Televízió műsorvezetői
és kollégái szeretettel várják a kicsiket,
akikkel közösen lekucorodva elmerülnek a mesék világában.

Jelentkezz karácsonyi
színpadi programunkra!

A Parkolóház
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!

D

a jótékonyság mellett is mindig leteszi
a névjegyét. Sajnos nem mindenkinek
adatik meg, hogy családjával, nyugodt
környezetben ünnepelhessen.
A Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) immáron negyedik éve
törekszik szebbé és édesebbé tenni a
rászoruló gyerekek karácsonyát, az akcióhoz pedig a Fórum is csatlakozott.
Az egyesület Fórumban elhelyezett
gyűjtőládájába bárki bedobhat egy tábla
csokoládét, melyeket majd a rászoruló
gyerekek között osztanak ki.
A karácsony a gyermekek számára a
legkedvesebb ünnep, ilyenkor várják a
Jézuskát és bíznak a csodálatos ajándékokban. A gyerekek még nem érzékelik

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Karácsonyra hangolódva
A Fórum Bevásárlóközpont az ünnepek idején mindig teljes díszben pompázik. Hatalmas karácsonyfa és megannyi dísz
teszi varázslatosan ünnepivé a centerben
töltött időt.
Nyakunkon a karácsony, ilyenkor azonban a
meghitt ünnepi készülődést gyakorta a rohanás váltja fel. A Fórum ünnepi programjai arra
hivatottak, hogy ezt a mindennapos stresszt –
még ha csak kis időre is – levegyék az Önök
válláról. Nálunk nyugodtan, kellemes környezetben vásárolhatnak, ráadásul látogatóinkat
mindenben segítjük, amiben csak tudjuk. A
centerben kihelyezett dekoráció, a karácsonyfa, az ünnepi fények és díszek mind-mind a
szeretet ünnepét hirdetik. Ám nem csak kívülről kínálunk ragyogó ünnepi hangulatot,
tartalmas programok teszik ugyanis még szebbé és kedvesebbé a karácsonyi készülődést.
Igyekszünk programjainkkal nemcsak szórakoztató, hanem hasznos időtöltést is nyújtani
kedves vásárlóinknak.
Az Angyal Szervizt bárki igénybe veheti, ha
elakadt a vásárlásban, vagy csak ötletre lenne szüksége. Angyalaink készségesen állnak
vásárlóink rendelkezésére az ajándékválasztásban, a londinereink pedig viszik Önök helyett csomagjaikat, így sokkal kényelmesebben és könnyebben tudnak üzletről üzletre
járni. A zene és tánc kedvelői sem maradnak
élmények nélkül: a Silver Tánc és Mazsorett
csoport, a Feeling Tánc és Mazsorett csoport,
a SzínpadVilág Tanoda és a Pozitív Centrum
T.M.E. csoportok gondoskodnak majd a kiváló hangulatról. A zenekedvelők örömére több
énekes és együttes is eljön a Fórumba, ám kilétük egyelőre maradjon meglepetés.

„Jó gyereknek lenni!”
A karácsony a gyerekek számára igazán különleges időszak. Csillogó szemekkel és nagy

e.
várakozással készülődnek a szeretet ünnepére.
os
November 23. és december 23. között számos
ameglepetéssel készülünk, hogy a gyerekek iganzán boldogok lehessenek. A gyerekek kedvend
ce, a meseolvasás ebben az évben sem marad
yel. A nagy rohanásban igazi feltöltődés egyegy mesét meghallgatni.
A karácsonyi történetekben megelevenednekk
raz ünnep valódi értékei: szeretet, jóság, emberos
ség, család és barátok. Hétvégenként is számos
izgalmas és érdekes meglepetést tartogatunkk
n
Önök számára, garantáljuk a felejthetetlen
d
karácsonyi érzést. Délutánonként az Alföld
el
Televízió műsorvezetői és kollégái szeretettel
évárják a kicsiket, akiknek karácsonyi mesészz
ket olvasnak majd. Hétvégén pedig a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár munkatársai ragadnakk
mesekönyvet a kezükbe, hogy kedveskedjenekk
la gyerekeknek. Ráadásul a bábszínház szerelis
meseinek is kedvezünk, ugyanis bábjátékot is
láthatnak kedves vásárlóink. Természetesen azz
eadventi vasárnapokon is megannyi meglepetéssel készülünk.
E
A Fórum idén is csatlakozott a BAGE
eCsokigyűjtő Akciójához. Különleges kezdeeményezés ez, hiszen állami gondozott gyerekek fejéből pattant ki az ötlet, hogy a nálukk
zmég inkább rászorulókat segítsék – ez a gesztus hatalmas üzenetet hordoz magában. A
n
bevásárlóközpontban jártában-keltében Ön
eis hozzájárulhat ehhez a nemes kezdeményen
zéshez. Nem nagy összegekről van szó, csupán
n
egy tábla édességről, amit talán nem is olyan
nehéz teljesíteni.
áA Fórumban kihelyezett Csokigyűjtő Ládát.
ba bárki bedobhat egy-egy tábla csokoládét.
n
Az édességek gyűjtésére december 10-éig van
lehetőség. Néhány nappal ezután pedig egyy
at
nagyszabású gálaesten osztják szét a csokikat
a gyerekek között.
k.
Decemberben a Mikulás is ellátogat hozzánk.
ett
Nem jön majd üres kézzel, hiszen édességeket
oszt majd szét a kicsik és nagyok örömére.

FÓRUM DEBRECEN
ÜNNEPI NYITVATARTÁS
Üzleteink hosszabbított nyitvatartása:
2016. november 27. VASÁRNAP – Advent 1. vasárnapja: 10:00-18:00
2016. december 4. VASÁRNAP – Advent 2. vasárnapja, Bronzvasárnap: 10:00-19:00

SZERETJÜK A MIKULÁST!
MIRE VÁGYSZ? MONDD EL A MIKULÁSNAK!
November 25 – 26. 16 – 20 óráig
November 27. 10 – 18 óráig
November 28. – december 2. 16 – 20 óráig
December 3. 10 – 20 óráig
December 4. 10 – 19 óráig
December 5. 10 – 20 óráig
Videót is készítünk, hogy másoknak is megmutathasd, hogyan beszélgettél a Mikulással!
A videók megtekinthetők az alábbi linken: www.youtube.com/user/forumdebrecen

A 3 legnépszerűbb videót díjazzuk!*
(*december 14. 14 órai állapot szerint)
www.forumdebrecen.hu

2016. december 11. VASÁRNAP – Advent 3. vasárnapja, Ezüstvasárnap: 10:00-19:00
2016. december 18. VASÁRNAP – Advent 4. vasárnapja, Aranyvasárnap: 10:00-19:00
2016. december 22. CSÜTÖRTÖK – 09:00-21:00
2016. december 23. PÉNTEK – 9:00-21:00
2016. december 24. SZOMBAT - 9:00-14:00
2016. december 31. SZOMBAT - 9:00-13:00

December 25-én, 26-án és január 1-jén a Bevásárlóközpontunk zárva tart.

AGAZIN

2016. december

1.

2.

3.

1. LILI
Felső (Magenta)
Nadrág (Envy)
Cipő (Tamaris)
Hajbross (Bijou Brigette)
Táska (Mango)

15 900 Ft
12 990 Ft
21 990 Ft
3490 Ft
8995 Ft

4.

3

5.

6.

4. FLÓRA
Kabát (Promod)
Ruha (Envy)
Táska (Promod)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Bijou Brigette)

11 995 Ft
22 995 Ft
7995 Ft
29 990 Ft
3490 Ft

2. PANNI

5. LILI

Felső (Tally Weijl)
3995 Ft
Szoknya (Tally Weijl)
8995 Ft
Cipő (Tamaris)
24 990 Ft
Choker (Tally Weijl)
1595 Ft
Karkötő (Bijou Brigette) 2490 Ft

Ruha (Mango)
6995 Ft
Táska (Mango)
9995 Ft
Cipő (Cango & Rinaldi) 65 900 Ft
Nyaklánc
(Cango & Rinaldi)
25 900 Ft
Karkötő (Cango & Rinaldi) 21 900 Ft

3. ESZTER
6. ANGI

Ruha (Mango)
13 995 Ft
Cipő (Tamaris)
24 990 Ft
Nyaklánc
(Cango & Rinaldi)
28 900 Ft
Karkötő (Cango & Rinaldi) 28 900 Ft

Mellény (Amnesia)
Ruha (Mango)
Táska (Promod)
Cipő
(Cango & Rinaldi)

17 990 Ft
8995 Ft
7995 Ft
65 900 Ft

Ünnepi divatötlet
Jönnek a céges rendezvények, karácsonyi partik, szilveszteri mulatságok és nincs mit felvenned? Néhány tippünkkel elcsábíthatod környezeted az év utolsó napjain.
Idén az ezüst nagy hatással volt a tervezőkre. A metálfényű darabokkal kiemelheted, különlegessé teheted a szetted, bármelyik alkalomról legyen
szó. Arra figyelj, hogy vagy a felső rész vagy az alsó legyen hangsúlyos, mert a túl sok csillogás ellenszenves lehet.
Az arany a királynők színe. Hát igen, ez az a szín, amit nyugodtan halmozhatunk szettünkben, hiszen esetében nem érvényesül a kevesebb több elve.
Fekete színnel az ünnepek egyik kedvelt színösszeállítását tudod kreálni. Ha pedig új kiegészítőt szeretnél kipróbálni, válassz kedvenc ruhádhoz egy
choker nyakláncot.
Ha se az ezüst, se az arany nem a te színed, a bordót imádni fogod. Magabiztosságot sugall, ráadásul igen nőies a partikon. Ha találsz egy Chanel-fazonú kosztümfelsőt, ami anyagok és minták mixelése, ne mondj nemet, tökéletesítsd vele a szetted. De ha a párizsi ünnepi hangulatot csempésznéd
a készülődésbe, egy barettet szerezz be.
A téli időszak nagy kedvence a mély lila. Egyre több darabból válogathatsz az üzletek polcain, sőt egy jó hír: minden hajtípushoz tökéletesen áll.
Válassz hozzá egy stólát, vagy viselj hozzá méregzöld darabot – a kifinomult részleteket mindenki garantáltan észreveszi majd rajtad.
Öltözzetek stílusosan, békés, boldog karácsonyt kívánok az egész Családnak!
xoxo, Anita

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

7. PANNI
Blézer (New Yorker)
Felső (Tally Weijl)
Szoknya (Mayo Chix)
Cipő (Salamander)
Fülbevaló (Promod)
Nyaklánc
(Cango & Rinaldi)

7990 Ft
4995 Ft
10 690 Ft
79 990 Ft
2995 Ft
30 900 Ft

8. FRUZSI
Ruha (New Yorker)
7990 Ft
Táska (Bijou Brigette)
7990 Ft
Cipő (Salamander)
129 990 Ft
Sapka (C&A)
2990 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigette) 3490 Ft
Karkötő (Bijou Brigette) 4990 Ft

9. ESZTER
Kabát (Mango)
Felső (New Yorker)
Szoknya (New Yorker)
Táska (Bijou Brigette)
Cipő (Cango & Rinaldi)
Nyaklánc (Bijou Brigette)

23 995 Ft
4190 Ft
7990 Ft
11 990 Ft
84 900 Ft
4990 Ft

10.

11.

12.

10. FLÓRA
Ruha (Magenta)
15 990 Ft
Cipő (Cango & Rinaldi) 59 900 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigette) 3490 Ft

11. LILI
Felső (C&A)
5990 Ft
Szoknya (Promod)
9995 Ft
Cipő (Cango & Rinaldi) 69 900 Ft
Nyaklánc
(Cango & Rinaldi)
26 900 Ft
Karkötő (Cango & Rinaldi) 36 900 Ft

12. ANGI
Sál (Promod)
Ruha (C&A)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Bijou Brigette)

9995 Ft
11 990 Ft
21 900 Ft
3990 Ft
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Angyali

segítség érkezik
A karácsony közeledtével egyre inkább megbolydul a vásárló tömeg, hiszen sokan nem is tudják, milyen ajándékkal lepjék
meg szeretteiket. A sok stressz és kapkodás
biztosan nem segít, de a Fórum angyalai és londinerei igen!
Milyen ajándéknak örülne egy középkorú hölgy?
Mivel lepjük meg a nagypapát? Mit tudok a rendelkezésre álló összegből kihozni? A tavalyi nagy
sikerre való tekintettel a Fórumban idén is feltűnnek a csodálatos angyalok és erős londinerek,
akik nagyban megkönnyítik az ünnepi vásárlást.
Sokaknak nem igazán jut eszébe, hogy mi lenne
az ideális ajándék karácsonyra, nem találnak megfelelő áron, esetleg nem is jó helyen keresgélnek.
Aggodalomra semmi ok, segít idén is az angyal
szerviz! A Fórum vásárlói szó szerint kevesebb
teherrel vásárolhatnak, hiszen mind ötletelésben,
mind pedig cipekedésben is a segítségükre igyekszünk! Nyakunkon a karácsony, de nemhogy ajándékok, még ötletek sincsenek, kit mivel szeretnénk
meglepni. Tervezzük, hogy elindulunk ajándékokat nézegetni, ám sokszor mégis kudarcba fullad
az elképzelésünk. Mindenhol sokan vannak, a kabát is ránk melegszik. Azonban nem a Fórumban!
A center varázslatos karácsonyi miliőjében kedvezünk azon vásárlóinknak, akik úgy érzik, elvesztek az ünnepi forgatagban. A nemet, az életkort,
és nem utolsósorban az árat is figyelembe véve,
kedves segítőink igyekeznek mindenkinek kiutat
találni az ajándékok útvesztőiből: egy iPad segítségével minden érdeklődő látogatónak segítenek választani a sok-sok termék, ruha, kiegészítő, ékszer
és parfüm közül, így a családtagok biztosan olyan
ajándékot kapnak, melynek nagyon fognak örül-

ni! A nagymama szívesen lapozgatná a legújabb
receptkönyvet, melyben a házias ételek kerülnek
előtérbe? Nagypapa mindig is szeretett volna egy
igazán különleges borválogatást? Apa örülne egy
csodálatos kávéfőzőnek, mely pillanatok alatt isteni kávét készít? Anya végre hátradőlne és csak
romantikus regényeket olvasna? Öcsi szívesen
belemélyedne a tudomány világába? Nincs lehetetlen, a Fórum angyalai segítenek mindenben!
Mondja el elképzeléseit, vagy hogy kinek szeretne ajándékot vásárolni, angyalaink pedig jobbnál
jobb ötletekkel rukkolnak elő! Nincs kedve mindenhova benézni? Megoldjuk, hiszen segítőinkkel
célirányosan a tökéletes ajándék felé tarthat. A
vásárlás velejárója a cipekedés is, ami nem igazán
kényelmes, pláne, ha üzletről üzletre járva egyre
több szatyor lóg a kezünkben. A jó hír, hogy mindenki fellélegezhet, hiszen jóképű londinereink –
az Önök kedvére téve – csomagjaikat kiviszik az
autójukig, vagy üzletről üzletre Önökkel együtt
barangolnak, hogy sokkal könnyebben és kényelmesebben tudjanak nézelődni és vásárolni. Kívánhatnak ennél többet? Igen! Az ajándékokat akár be
is csomagoltathatják, hogy ezzel is időt és energiát
spóroljanak! Az ingyenes ruhatár szintén vásárlóink kényelmét szolgálja. Segítünk könnyebbé
tenni a vásárlási időszakot, ráadásul a zsúfoltabb
napokon személygépkocsival érkezőknek a Fórum
Biztonsági Őrangyalai segítenek majd a nyugodt
közlekedésben. Ha az elkövetkezendő hetekben
iPad-es angyalkák és elegáns fiatalemberek állítják
meg a Fórumban, nyugodtan fogadja el segítségüket, megérdemli!
Minden kedves vásárlónknak stresszmentes és
szeretetben gazdag, igazán boldog karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Varázslatos karácsonyi menü
A nagy készülődésben az ajándékok kiválasztása mellett a legfontosabb a jól
átgondolt, lehetőleg minél egyszerűbb, de
annál mutatósabb ételsor megalkotása. Szinte minden karácsonyi ételnek volt mágikus
jelentősége. A bab, a borsó, a mák a bőséget
biztosította, a fokhagyma védte az egészséget, a rontás elhárítására diót használtak, a
méz az egész életet édessé tette. Egyes vidékeken karácsonykor a kútba dobtak egy
almát, amit vízkeresztkor kihúzták onnan és
a család közösen elfogyasztotta, hogy az új
esztendőben egészségesek legyenek.
Nézzünk néhány ötletet, mellyel sikerülhet lenyűgözni a vendégsereget!
Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma. Vannak olyan tipikus karácsonyi ételek és sütemények, amelyek nem hiányozhatnak az ünnepi
asztalról. A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja
mindig is az asztal volt, amit csak ünnepeken terítettek meg. Karácsonykor piros terítő került az asztalra – a piros az öröm színe. Az asztal alá szalmát
helyeztek el a betlehemi jászolra emlékezve és emlékeztetve. Karácsony nem múlhat el hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan a pulyka is, akár gesztenyével
töltve, vagy csak egyszerűen egészben sütve. Sokan
ilyenkorra időzítik a disznóvágást, így aztán töltött
káposzta, hurka- és kolbászhegyek ékesítik az asztalt
és terhelik a gyomrot. A diós és mákos bejglivel már
csak a szemünket kenegetjük, mert csak az kívánja.
A nagy klasszikusok recepttel:
A halászlé igazi magyar kuriózum, ami nélkül nem
is igazi a karácsonyi menü. Persze ahány háztartás,
annyiféle recept létezik, és mindenki esküszik arra,
hogy az övé a legfinomabb.
Íme a recept, ami nekünk bevált: a hal fejéből, farkából, a meghámozott, karikára vágott vöröshagymából és a burgonyából készíts alaplevet. Ha minden
megfőtt, passzírozd át az egészet. A paprikát vágd karikára, majd a paradicsommal együtt tedd az átpaszszírozott lébe, és szórd bele a fűszerpaprikát is. A hal
többi részét, miután megtisztítottad, vágd kisebb da-

rabokra, sózd be alaposan, majd, amikor a leves forrni kezd, add hozzá. Kis lángon nagyjából 20 percig
főzd. Ízlésed szerint erős paprikával is fűszerezheted.
A töltött káposzta az, ami nálunk soha nem hiányozhat, és igen, ezt előételként szoktuk fogyasztani, nagyon durva. Hogy könnyebb legyen, mi már csirkéből készítjük, és nem kerül rá rántás, csak tejföl. Így
aztán nyugodtan le is fagyaszthatjuk a maradékot.
Ha valaki újítani szeretne és elhagyná a hagyományos ételeket, akkor íme néhány tipp, amivel látványban és ízben is lenyűgözhetjük a vendégeket. Ha a
menünkben a főételen lesz a hangsúly, az előétellel

nem kell eltelni, így elég néhány sonkás garnélafalatka is. Főételnek Wellington bélszín. Csak kiváló
minőségű bélszínből készítsd a Wellingtont, és mindenképp válassz hozzá jó gombát és leveles tésztát!
De mi legyen a desszert?
Gesztenyehab, hisz végtelenül egyszerű és gyors,
mégis ünnepi desszert, amit bátran merek ajánlani
kezdőknek is.
A grillezett gyümölcs nem épp kalóriamentes, de
még így is kevesebb cukor van benne, mint egy
zserbóban. A mascarponekrém azonban már bűntudattal fogyasztható. Ha egyszerűség, akkor mindig

a kladdkaka jut eszembe, amit a még nem főzős korszakomban fagyasztva vettünk karácsonykor a boltban. Akkor még nem tudtam, hogy nagyjából 2 perc
lett volna összeállítani.
De a mézeskalács, fatörzs, zserbó és a sok-sok hagyományos finomság sem maradhat ki természetesen a
felsorolásból, hiszen ki ne vágyna a nagymamaféle
tömör csodákra?
Remélem mindenkinek sikerült egy pici kedvet csinálni az ünnepi menü felturbózásához, és idén merészebb ételeket is tálaltok a karácsonyi asztalra! Kellemes készülődést kívánok mindenkinek!

2016. december
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EGY DOBOZNYI

Ajándékozz szeretetet - ajándékozz szeretettel!

SZERETET
¯-&-.*4;&3(:Ĺ+5¯4

Ismerős érzés, amikor egy szerettünk épp az ajándékát bontogatja, mi pedig izgatott örömmel várjuk, hogy milyen boldogságot okoz a meglepetésünk. Sokszor mi magunk is ugyanannyira örülünk az ajándéknak, mint az, aki kapta, hiszen az ő boldogságát látva mi is elégedettek vagyunk, elértük célunkat: boldogságot csempésztünk valaki életébe.
Ugyanezt élhetjük át akkor is, amikor egy ismeretlennek készítünk karácsonyi meglepetést.
Bár nem vagyunk jelen az ajándék kibontásakor, mégis ott vagyunk, hiszen a szeretetünket
is becsomagoljuk az ajándékkal együtt.
2016 karácsonyán tegyük szebbé azoknak a gyermekeknek az ünnepét, akik egyébként
mástól nem kapnának ajándékot, sőt, a mindennapjaikat és nélkülözésben töltik.
Csempésszünk egy kis törődést, különleges szeretetet az ünnepükbe!
A Magyar Református Szeretetszolgálat november 15. és december 15. között
országos gyűjtőpontjain szeretettel várja a cipősdobozba csomagolt ajándékokat.
Mi kerüljön a csomagba?
- nem romlandó édesség
- írószer
- játék
- könyv
- tisztálkodási szer
- sapka
- sál
- egy kedves üzenet
- szeretet
Fontos:
- külön becsomagolni a doboz alját és tetejét (hogy nyitható legyen)
- feltüntetni, hogy milyen korú, nemű gyermeknek készült a csomag.

Gyűjtőhelyek listája: www.jobbadni.hu

MI KERÜLJÖN A DOBOZBA?
cukor, olaj, konzerv, rizs,
LBLBÕ UFB GźT[FS ÌEFTTÌH 
T[ÅSB[UÌT[UB NPTÕT[FS GPHLSÌN
HZFSNFLÌTGFMOŬUUQFMFOLB
TBNQPO UVTGÝSEŬ
Segítsen, hogy segíthessünk!
Egy doboz, tele szeretettel!
5PWÅCCJJOGPSNÅDJÕL
www.jobbadni.hu/szeretetdoboz

Egy hívás is segít!
Adományvonal:
Egy hívás 250 forint.

DECEMBER 13.
19.00, KÖLCSEY KÖZPONT

www.fonixinfo.hu
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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!

Balea Frozen Breeze
ajándékcsomag
– DM 1.199 Ft

ÉÉkszerszett
– Art’z Modell
Michael Kors óra
- Cango & Rinaldi – Smaragd Shop 86.900 Ft
82.800 Ft

Pandora charm
– Smaragd Óra-Ékszer
10.500 Ft

Pandora fülbevaló
– Smaragd Óra-Ékszer
16.500 Ft

Thomas Sabo
charm
– Smaragd Shop
9.000 Ft

Thomas Sabo karkötő
00 Ft
– Smaragd Shop 10.500

5. Női wellsoft köntös
– J.Press 16.390 Ft

Nő dzseki – Budmil
Női
29.990 Ft

25. Kabát
– Promod 24.995 Ft

20. Váncsa István:
Ezeregy+ recept
– Libri 4.999 Ft

Nádas Péter:
Az égi és a földi
szerelemről
– Libri 3.324 Ft

Ugron Zsolna:
Hollóasszony
könyv
– Libri 2.999 Ft

24. Kesztyű
– Promod 9.995 Ft

Thomas Sabo karkötő
– Smaragd Shop
9.100 Ft

O’Neill
N illl sapka
k
– Dockyard 11.990 Ft

Sál
– DDockyard 11.990 Ft

Bottmix
mixer – Média
M
Marktt 14.299
14.2299 Ft
14
Botmixer
Markt

Női műkorcsolya
– Hervis
16.999 Ft

Fundango pulcsi
– Dockyard 14.990 Ft

Alverde fürdőolaj
válogatás – DM 1.699 Ft

New York City
ajándékcsomag
– DM 1.199 Ft

Női Pamut Jogging
– Budmil 19.990 Ft

HUAWEI P9 LITE telefon
– Media Markt 79.999 Ft

22. Cango & Rinaldi
csizma és táska szett
21. Cango & Rinaldi táska
Ruha
– Promod 10.995 Ft – Art’z Modell 79.900 Ft – Art’z Modell 172.800 Ft

28. Szobakerékpár
– Hervis 99.999 Ft

Mikro Hiﬁ
– Media Markt
29.999 Ft

Michael Kors óra
– Smaragd Óra-Ékszer
81.900 Ft

Pénztárca – Dockyard
9.990 Ft

Ing – Budmil 9.990 Ft

Balea Men Fresh ajándékcsomag
– DM 1.199 Ft

LENOVO telefon
– Media Markt 24.999 Ft

Samsung telefon
– Media Markt 44.999 Ft

Köntös – J.Press 19.990 Ft

APPLE IPHONE 7
255.99 Ft
– Media Markt 255.999

Pulóver - Dockyard
21.990 Ft

Öv – Saxoo London
9.990 Ft

Jeﬀ Burger:
Leonard Cohen
– Magáról, Cohenről
– Libri 4.990 Ft

Pamut Jogging
– Budmil 19.990 Ft

Dzseki
– Budmil 29.990 Ft

Nyakkendő
– Saxoo London
6.990 Ft

Sony FULL-HD LED
– Media Markt 129.999 Ft

Samsung Smart LED TV
– Media Markt 109.999 Ft

Kepes András: Világkép
– Libri 3.999 Ft

Klaviatúra
– Media Markt 8.999 Ft

Bug Attack-Bogártámadás – Játéksziget 4.299 Ft
Sylvanian Families – Játéksziget) 20.999 Ft
Gyerek
jégkorcsolya
– Hervis
10.999 Ft

Kukamóka társas
– Játéksziget 7.399 Ft

Palya Bea: Nappali
Na
dalok Lullabrites-Altató plüssök Ringató mesék: Borsi a hóban Disney mesekönyv lányoknak Disney mesekönyv ﬁúknak
ak
– Libri 33.999 Ft
– Játéksziget 6.699
6.69 Ft
– Libri 3.999 Ft
– Libri 4.999 Ft
– Libri 4.999 Ft
Flippazoo Plüsstesók
tesók
– Játéksziget 7.990
990 Ft

Játékétkészlet - Tchibo 5.995 Ft

mabedobó doboz - Tchibo 4.495
4
Formabedobó
Ft

Kétoldalas takaró
– Tchibo 7.995Ft

Kisgyermek kezeslábas
- Tchibo 5.995Ft
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Halloween a Fórumban

A Fórum Bevásárlóközpontot is
elérte a Halloween, megannyi tök, antik
díszlet és hátborzongató környezet várta
a látogatókat.

Szőtt pókhálók, pókok és denevérek bújtak meg
az őszi falevelek és szalmabálák között. A bátrak ki is próbálhatták magukat, számtalan játék
formájában bizonyíthatták talpraesettségüket.
A gyerekek apró varázslótanoncokká válhattak
és interaktív játékokban vehettek részt a késő
őszi forgatagban. A segítők találós kérdésekkel, célba dobással, egyensúlyozással és érdekes
ügyességi játékokkal várták a kalandra éhes
gyermekcsoportokat. A Fórumba látogatókat
így nemcsak a különleges miliő, hanem aktív
kikapcsolódás és életre szóló élmény is várta.
A Fórum rendezvényszervezői igazán kitettek
magukért, a gyerekek nagy megelégedésére. A
Halloween egyébiránt a Mindenszentek előtti este, ősi kelta ünnep, melyet Írországban és
Skóciában élő törzsek rendeztek meg először.
Ezen a különleges ünnepen egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. Úgy tartották, ezen a napon tér vissza a földre azoknak
a bűnösöknek a lelke, akik az elmúlt időkben
haltak meg, ám azóta állatok formájában öltöttek testet. Áldozatok bemutatásával ezen a
napon engesztelést nyerhettek a halottak, hogy
könnyedén áttérhessenek a mennyországba. A
hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és holtak
birodalma között. Az eltávozott lelkek ilyenkor
elindulnak, és addig mennek, míg rá nem találnak egykori lakhelyükre. Ezen az estén próbálnak visszatérni az élők világába. A megtévesztés
miatt pedig ők maguk is szellemnek öltöznek,
hogy a Gonoszt minél jobban összezavarják.
Október 31-én a kelta papok a hegytetőkön
összegyűlve tüzet gyújtottak és termény-, valamint állatáldozatokat mutattak be. A tűz körül

táncolva jelezték a napos időszak végét és a sötétség kezdetét. Másnap reggel szétosztották a
parazsat a családok között, hogy azzal új tüzeket gyújthassanak. Ez a módszer tartotta távol
az ártó kísérteteket és űzte el a hideget.
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Természetes hajápolás: BioHair Hajvágószalonok

FÓRUM - FÖLDSZINT
ca
czi ut
Rákó
Csapó utca
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A SZALONLÁNC MOTTÓJA : „A TERMÉSZETESSÉG LEGYEN MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ!”
Fodrász szalonunk ehhez is tartja magát, hiszen mind a termékek, mind a szolgáltatások igazán jó minőséget képviselnek és nem utolsó sorban az árak az átlagos hazai pénztárcákhoz mértek.
Mitől bio a bio szalon?
A BioHair Hajvágószalonban, csak természetes anyagokkal dolgoznak A sampon, a kondicionáló, a hajfesték és a
különféle hajápoló termékek mind bio, illetve natúrkozmetikumok. Nem tartalmaznak semmilyen mesterséges anyagot, színezéket, parabéneket, sőt minden egyes termék mentes az állatkísérletektől is. Környezetbarát készítmények,
csomagolásuk újrafelhasználható.

Keresse szalonunkat a Fórum Debrecen földszintjén!

BioHair Color – Új fejlesztés, extra gyengéd formula
A hálózat saját márkás samponjai és kondicionálói után bevezette legújabb fejlesztését, a BioHair Color hajfestéket.
Ammóniamentes, nem tartalmaz szilikont, PRG-t és ásványi olajakat sem. Természetes, intenzív hatást biztosít és
képes akár négy árnyalatnyi világosításra. Növényi összetevői - mint a szelídgesztenye, az édesmandula olaj és az
aloe vera - egymás hatását elősegítve valódi szépségápolást nyújtanak a hajnak.
A BioHair franchise hálózat fodrászai bejelentkezés nélkül hosszú nyitva tartással várják vendégeiket.

www.biohajvagoszalon.hu

Tepsis, zöldséges varázslat
Hozzávalók:
• répa • burgonya • aszalt szilva • alma • fokhagyma • lilahagyma • zsír • só
• Bármennyi tarja, amit szívesen megeszünk, bármilyen fogunkra való
fűszer, zsír.

Elkészítés:
A burgonyát karikára, a répát hosszú csíkokra, az almát pedig héjastól nagyobb darabokra összevágjuk. A lilahagymát összekarikázzuk, a fokhagymát pedig megtisztítjuk gerezdekre.
Megzsírozzuk a tepsit, minden hozzávalót összekeverünk és megsózunk a
tepsiben. Fóliával lefedjük és kb. 30-40 percig pároljuk. Ezután levesszük a
fóliát és sütjük még kb. 15-20 percig.
Sült tarja szeletek: A hússzeleteket kiklopfoljuk, befűszerezzük, először fedő alatt kicsit megpároljuk, majd a
fedőt levéve sütögetjük, amíg nem pirosodnak a hússzeletek. Ízlésesen tálalva már fogyasztható is.
Jó étvágyat kívánok!
Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

Csokis-mandulás
karácsonyi kifli
Hozzávalók a tésztához:
• 250 g liszt •200 g Rama Vajas Íz • 25 g kakaópor
• 110 g porcukor • 150 g darált mandula •2 db tojás
A díszítéshez:
• 50 g olvasztott étcsokoládé

Elkészítés:
Szitáljuk át a lisztet egy nagyobb tálba, majd dobáljuk bele a kockára vágott
hideg Rama Vajas Ízt, végül pedig morzsoljuk össze az ujjunkkal addig, amíg
finom, morzsás állagot nem kapunk. Szitáljuk bele a kakaóport és a porcukrot,
keverjük el, majd adjuk hozzá a darált mandulát is. Kissé verjük fel a tojásokat
és öntsük a közepébe. Gyúrjuk össze lágy és ragadós tésztává, formáljunk belőle egy hengerformát. Csomagoljuk folpackba, és tegyük hűtőbe kb. 4 órára,
amíg megkeményedik. Melegítsük elő a sütőt 180°C-ra. A
lehűtött tésztát alakítsuk kifli formára. Tegyük sütőpapírral
bélelt tepsire és süssük 10-12 percig, majd hagyjuk kihűlni.
A csokoládét mikróban olvasszuk fel és csorgassuk a megsült süteményre. Ízlés szerint díszítsük (pl. cukorcsillagokkal). Hagyjuk megdermedni, majd tálaljuk.
Szűcs-Tarcsa Anita

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 értékű utalványt.

Előző kirakós
játékunk nyertese
Márton Kincső,
balra a Játéksziget üzletvezetője
Kahlik Bernadett.
A nyertes nyereménye
5.000 Ft értékű
vásárlási utalvány.

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: 2016. december 14.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.
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