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Boldog karácsonyt
kívánunk
mindenkinek!

Magic Christmas
Service

Az ötletelésben is
a segítségükre
leszünk!
Keresse angyalkáinkat!

Készüljünk
együtt az ünnepekre!

Kedves Olvasó!
Tegye felejthetetlenné a karácsonyt,
és látogasson el a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpontba, ahol meseszép dekorációval és ünnepi ötletekkel várjuk!
Szeretnénk megkönnyíteni a karácsonyi időszakot, és a vásárlást
még élvezetesebbé tenni. Éppen
ezért ingyenes ruhatárral várjuk,
Magic Christmas Service szolgáltatásunkkal pedig az ajándékok kiválasztásában is hasznos tanácsokkal
tudunk szolgálni. Kézműves műhelyünk és karácsonyi sütödénk – immár hagyományként – a gyerekek
vidám és mókás időtöltését szolgálja majd.
Lepje meg szeretteit Fórum vásárlási utalvánnyal, amely mindig jó ajándék, ha nincs konkrét
ötlet a tökéletes meglepetésre.
Kellemes és békés karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves vásárlónknak!

Átányi Ajtony center-menedzser

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.
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Segítünk
magazinunk 4. oldalán!

KÉSZÜLJ VELÜNK A KARÁCSONYRA,
ÉS VARÁZSOLD MÉG SZEBBÉ
AZ ÜNNEPET!

MAGIC

CHRISTMAS

Ismét eltelt egy esztendő,
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közeledik az év legszeretetteljesebb ünnepe, a karácsony. Természetesen idén sem hagyjuk műsorok nélkül a kedves látógatókat.
Ha színes, vidám, szívhez szóló
programokat szeretne látni, hallani, látogasson el a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpontba!
Mindenki nagy izgalommal várja a
decembert, hisz ez az évnek azon része, amikor igyekszünk mosolyt csalni hozzátartozóink, barátaink arcára.
Azonban ez nem is olyan könnyű feladat. Jönnek a találgatások, vajon kit
mivel lehetne boldoggá tenni? Idén
sem hagyjuk ebben magára a kedves
látogatókat, a Fórumban ugyanis ebben az évben is üzemelni fog a Magic
Christmas Service az Orsay előtt. Angyalkáink fáradhatatlanul dolgoznak
majd azon, hogy mindenki megta-

lálja a legjobb ajándékokat. Legyen
szó akár gyermekről, anyáról, apáról,
testvérről, nagypapáról vagy nagymamáról, vásárlóink mindenkinek megtalálhatják a tökéletes meglepetéseket.
Angyalkáink iPad-jeik segítségével
kikeresik az árban, stílusban, márkában legmegfelelőbb termékeket. Kérje bátran segítségüket, mert mi azért
dolgozunk, hogy az ünnep tökéletes,
meghitt és örömteli legyen mindenkinek. Ha pedig sikerült választani,
irány az adott üzlet, ahol szemügyre is
veheti, adott esetben ki is próbálhatja
az ajándéknak szánt termékeket. Ez a
biztos siker kulcsa, itt nem kap zsákbamacskát, hiszen pontosan fel tudja
mérni, hogy az ajánlott árucikkek valóban megfelelőek-e az Ön számára.
Ráadásul nálunk szakszerű segítséget
is kaphat egy-egy termék megvásárlásához. Jöjjön el, érintse meg, próbálja
ki, és döntsön megfontoltan!

Ha pedig elfáradna a vásárlásban, üljön le egy kicsit, és hallgassa, milyen
csodás műsorokkal készültünk! Lesz
itt zongoraszó, bábszínház, táncfellépés. Kicsi és nagy megtalálja a kedvére
valót. Segítünk az ünnepre való hangolódásban, merüljön el a harmonikus zenék világában, kapcsolódjon ki
nálunk!
Ha pedig karácsony, akkor azokról se
feledkezzünk meg, akiknek nem adatott meg, hogy családjukkal, jólétben
ünnepeljenek. A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont szeretné felhívni mindenki figyelmét az adakozás örömére.
Ne legyen többé üres közhely a ‚Jobb
adni, mint kapni‘ közmondás, töltsük
meg tartalommal! Ha úgy érzi, van
olyan játék, kinőtt ruhácska, amit szívesen továbbadományozna a rászoruló gyerekeknek, ne habozzon, hiszen a
Debreceni Karitatív Egyesület és a Fórum idén együtt, összefogva juttatja el

az adományokat a megfelelő emberekhez, családokhoz. Az adakozás öröme
nem marad jutalom nélkül, minden
kedves, jólelkű adományozó kap egy
névre szóló oklevelet, melyet az információs pultban vehet át. Legyen Ön is
örömszerző!
A karácsony mindenki számára
a legkedvesebb ünnep, ilyenkor
megállunk egy kicsit, kiszállunk a
mókuskerékből – hátrahagyva a
mindennapi stresszt és a rohanást.
A legfontosabb üzenet, amit ez az
ünnep magában rejt, hogy figyeljünk egymásra, élvezzük ki ezt az
időszakot. Váljunk újra gyermekké,
higgyünk a csodákban, és legalább
ilyenkor vetkőzzük le a napi gondokat. Ebben kíván idén is segíteni
a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont. Kellemes ünnepeket kívánunk
mindenkinek!

KARÁCSONYI HANGULAT
A FÓRUMBAN!
120
üzlet

E

Nem tudja,
mit vásároljon
karácsonyra?

MEGHITTSÉG
SZERETET
FÓRUM

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

D

IX. évfolyam 86. szám

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

www.forumdebrecen.hu

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Vásároljon meg mindent a Fórumban
A Fórum Bevásárlóközpont több
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mint 120 üzletének kínálatában azonnal megtalálhatjuk, amire vágyunk – legyen szó otthonunk díszítéséről, szépségünk ápolásáról vagy
épp a legszebb ajándékokról, melyekkel meglephetjük szeretteinket.
Szinte egy röpke pillanat alatt eltelt egy újabb
esztendő, és rohamtempóban közeleg a karácsony, mely az év egyik legfontosabb, legszebb
ünnepe. Végre szeretteink körében ünnepelhetünk, és kipihenhetjük az év fáradalmait.
A karácsonyra hangolódás során mindenki
igyekszik minden olyan dolgot, kelléket beszerezni, amellyel megteremtheti az ünnepi,
meghitt hangulatot.
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban úgy
érezhetjük magunkat, mintha egy karácsonyi
mesevilágba csöppentünk volna. Az üzletek
csalogató kínálata mellett teljesen magával ragad bennünket a karácsonyi varázs. Mindent
megtalálhatunk, amire csak szükségünk van.
Megnézhetjük, megtapinthatjuk, felpróbálhatjuk a termékeket, hogy az ünnepi bevásárlás
semmiképp se legyen zsákbamacska. Ráadásul
azonnal haza is vihetjük a megvett ajándékokat, karácsonyi dekorokat, így minden időben
a helyére kerül, és egy percig sem lesz okunk
az idegeskedésre.
Ruhák, cipők tárháza
A Fórum több mint 120 üzlete folyamatos akciókkal, rendszeresen frissülő újdonságokkal
és szolgáltatásokkal áll a látogatók rendelkezésére. Ruhakínálatában nemcsak a hölgyek,
hanem a férfiak is megtalálhatják a stílusukhoz leginkább illő öltözetet. Legyen szó sportolásról vagy alkalmi megjelenésről, az üzletek
kínálata mindenkinek kedvez. Síelésre készül
a család? Vendégség a rokonoknál? A széles
választék minden helyzetre megoldást kínál.
Férfiak és nők számtalan márka kollekció-

ja között válogathatnak, és garantáljuk, hogy
mosollyal az arcukon távoznak.

A szépség jegyében
A Fórum kozmetikai cikkek tekintetében is rengeteg lehetőséget tartogat. A dm, a Rossmann
vagy a Douglas üzletében minden megtalálható, ami szebbé varázsol minket, hogy az ünnepek alatt teljes fényünkben tündökölhessünk.
A Douglas-ban megannyi férfi és női parfüm
közül válogathatunk, így minden hangulatra,
alkalomra találhatunk egy-egy csábító illatot.
Az üzlet a MAC szépségápolóit is felvonultatja,
melyek között egyaránt találkozhatunk arc- és
testápolókkal, kiváló minőségű rúzsokkal és
egyéb sminktermékekkel is.

Egy kis plusz
A centerben az ékszerek, az órák és egyéb
kiegészítők garmadájából is kedvünkre válogathatunk. Egy gyönyörű fülbevalót szeretnénk? Esetleg egy selymes, puha sálat? Netán
egy időtálló és trendi karórára lenne szükségünk? Nem kell a városban lejárni a lábunkat,
hiszen mindent megtalálhatunk egy helyen, a
Fórumban.

át egészen az idegen nyelvekről szóló kiadásokig minden megtalálható az üzlet polcain. Az
újonnan megvásárolt könyveket ráadásul rögtön haza is vihetjük, így nem kell azon aggódnunk, vajon időben kiszállítja-e a futár azokat.

Hazavinni a hangulatot

lehuppanhatunk, hogy azon melegében elfogyasszunk egy ízletes és különleges kávét, egy
ínycsiklandozó forró csokit vagy egy isteni süteményt. Ezekkel a finomsággal a gyomrunkban pedig újult erővel vethetjük bele magunkat a karácsonyi forgatagba.

A Fórumban varázslatos karácsonyi hangulat
közepette nézelődhetünk és vásárolhatunk.
Természetesen a számtalan, ünnephez kötött kollekció is mind-mind
a karácsony üzenetét hordozza
magában. Csodálatos és kényelmes környezetben vehetjük meg mindazt, amire
szükségünk van. Beszerezhetjük a legszebb ünnepi
dekorelemeket, melyek
otthonunkban hirdethetik a közelgő ünnep
eljövetelét. Ha pedig
vásárlás közben elfáradunk, bármikor

A gépek bűvöletében
A Media Markt az okostelefonok, laptopok,
háztartási gépek, televíziók, monitorok, nyomtatók és egyéb műszaki cikkek széles választékával várja a vásárlókat. Ahogy a többi üzlet,
így a Media Markt is kihagyhatatlan kedvezményekkel készül a karácsonyi időszakra.
A sorok között
A Libri könyvesbolt meghitt hangulatban várja
a könyvek szerelmeseit. A szerelmes regényektől kezdve az ismeretterjesztő kiadványokon

Karácsonyi
nyitvatartás
2017. december 3. VASÁRNAP

Advent 1. vasárnapja, 10:00-19:00

2017. december 10. VASÁRNAP

Advent 2. vasárnapja, Bronzvasárnap: 10:00-19:00

2017. december 17. VASÁRNAP

Advent 3. vasárnapja, Ezüstvasárnap: 10:00-19:00

2017. december 22. PÉNTEK
09:00-21:00

2017. december 23. SZOMBAT
9:00-21:00

2017. december 24. VASÁRNAP
9:00-14:00

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

2017. december 31. VASÁRNAP
9:00-13:00

DECEMBER 25-ÉN, 26-ÁN ÉS JANUÁR 1-ÉN
A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTUNK ZÁRVA TART.

Jelentkezés: +36/20-235-32-27
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1.

3.

2.

1. GRÉTI

Ruha (Envy)
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi)
Fejpánt (Bijou Brigitte)

3

4. PANNI
17 990 Ft
45 900 Ft

4.

5.

6.

79 900 Ft
28 900 Ft
2990 Ft

Ruha (Magenta)
27 900 Ft
Bakancs (Art’z ModellCango&Rinaldi)
74 900 Ft
Karkötő (Bijou Brigitte)
990 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3990 Ft

Felső (Envy)
13 990 Ft
Nadrág (Mango)
9995 Ft
Táska (Art’z ModellCango&Rinaldi)
69 900 Ft
Cipő (CCC)
9790 Ft
Fülbevaló (Art’z ModellCango&Rinaldi)
17 900 Ft

Ruha (Magenta)
Táska (Promod)
Cipő (CCC)
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

30 790 Ft
4495 Ft
2990 Ft
25 990 Ft
3990 Ft
4990 Ft

5. LILI

2. ANNA

3. FLÓRI

Bunda (Mayo Chix)
Felső (Promod)
Szoknya (New Yorker)
Cipő (Tamaris)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)
Karkötő (Bijou Brigitte)

6. FRUZSI

Pulóver (Mango)
9995 Ft
Szoknya (Art’z Modell) 55 000 Ft
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi )
9995 Ft
Karkötő (Art’z ModellCango&Rinaldi)
43 900 Ft
Táska (Bijou Brigitte) 14 990 Ft

18 900 Ft
5895 Ft
9790 Ft
20 900 Ft

Divatfórum karácsony

Ahogy közeleg a december, egyre izgatottabbak vagyunk. Így az ünnepek kapujában szinte már érezzük az otthon melegét, a karácsonyfa illatát, a szeretet
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közelségét, amely átjárja a családunk minden egyes tagját. De mit viseljünk, hogy megtiszteljük ezt az évről évre olyannyira várt eseményt?

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Zöld, akár a fenyő: Szerintem nem mondok nagy újdonságot azzal, hogy a zöld most is befutó lehet, hiszen a karácsonyfával harmonizáló öltözet minden szemnek kellemes. Kombináljuk arany vagy ezüst kiegészítőkkel, és máris teljes lehet az ünnepi pompánk! Ha igazi dívák szeretnénk lenni, válasszunk hozzá egy fekete fejdíszt vagy egy csodás, lógós, ezüst
fülbevalót, hogy ne csak a karácsonyfa csillogjon!
Szőrmék és fodrok: lássuk rózsaszínben a világot! A rózsaszínből szinte lehetetlen kiszeretni! Szerezzünk be egy babarózsaszín szőrmét, esetleg egy rózsaszín tütüt, hiszen ezt nemcsak tavasszal, de télen, az ünnepek alatt is jól ki tudjuk használni. A hangsúly a kombináción van. A szín tökéletes kiegészítője az ezüst: amennyiben van egy ezüst, magas sarkú cipőnk,
esetleg egy ezüst táskánk, máris kész a szett. Dobjuk fel a szoknyánkat egy szürke pulcsival vagy felsővel, és máris a Szex és New York Carrie-jeként érezhetjük magunkat.
Csillogó arany és ébenfekete: A karácsony szó bizonyára sokaknak összefonódik az arany színnel, de ha ruhában szeretnénk viselni, mivel kombináljuk? A biztos befutó az arany mellett
a fekete, ezzel a színösszeállítással nem foghatunk mellé! Egy arany cipő és egy arany szoknya egy fekete felsővel, esetleg egy szőrmemellénykével igazi csillogást kölcsönöz nekünk.
Piros, mint a szaloncukor: A piros igazi vagány szín. Ha te is szeretnél kitűnni a tömegből, ne késlekedj, karácsonykor is nyugodtan bújj bele egy piros cipellőbe, pulóverbe vagy kabátkába, és egészítsd ki a szettedet fekete nadrággal vagy szoknyával. Ha mindehhez még az arany színt is behozod, pont úgy ragyoghatsz, mint a fenyőfán a szaloncukor. Természetesen
ilyenkor sem feledkezhetünk meg a színben passzoló kiegészítőkről!
Ne sajnáljuk a karácsonyi szettedre a pénzt, hiszen a szép darabokat szilveszterkor is fel tudjuk majd használni!
Áldott ünnepeket! Xoxo Anita
A fotókat Fejes Márton, a Tri Lite Stúdió fotósa készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

7. ANNA

Kabát (Mayo Chix) 13 990 Ft
Ruha (Envy) 19 990 Ft
Táska (Art’z Modell-Cango&Rinaldi)
33 900 Ft
Cipő (CCC) 7390 Ft
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 5990 Ft

8. GRÉTI

Felső (Mayo Chix) 10 990 Ft
Nadrág (Mango) 13 995 Ft
Táska (Art’z Modell-Cango&Rinaldi)
39 900 Ft
Nyaklánc (Art’z ModellCango&Rinaldi) 25 900 Ft
Karkötó (Art’z ModellCango&Rinaldi) 21 900 Ft

9. FLÓRI

Ruha (New Yorker) 4990 Ft
Táska (Promod) 7995 Ft
Cipő (Tamaris) 21 990 Ft

10.

11.

12.

10. LILI

Dzseki (Promod)
Felső (New Yorker)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Wojas)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

11. FRUZSI

Dzseki (New Yorker)
Felső (Promod)
Táska (Promod)
Szoknya (Mango)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

12. PANNI
Pulóver (Tally Weijl)
Táska (New Yorker)
Szoknya (Tally Weijl)
Cipő (Art’z ModellCango&Rinaldi)

17 995 Ft
4190 Ft
6990 Ft
24 990 Ft
5990 FT

12 590 Ft
5995 Ft
8995 Ft
13 995 Ft
4990 Ft

6995 Ft
4190 Ft
6995 Ft
79 900 Ft
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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 EGY CSOKORBA AZ ÉV LEGNAGYOBB DURRANÁSAIT!

1

NŐKNEK

3

2

4

8

7

6

5

9

13

10

16

15
14

12
11

17

1. Rupáner-konyha 2. - Újabb bögrés finomságok!, Aba Könyvkiadó – Libri 3 990 Ft • 2. BABYLISS 6604E Pro Light Hajszárító - Media Markt 10 999 Ft • 3. HUAWEI AF11 SELFIE STICK PINK SELFIE BOT- Media Markt 5 999 Ft • 4. HUAWEI P10 LITE DS GOLD KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON- Media Markt 84 999 Ft
• 5. Nikon COOLPIX B500 VÖRÖS fényképezőgép- Media Markt 75 999 Ft • 6. Alverde testvaj makadámdióval és karitévajjal – DM 1 099 Ft • 7. Cango & Rinaldi csizma – Art’z modell 109 900 Ft • 8. Jennie Bittleston: Jóga, Scolar – Libri 2 995 Ft • 9. Cango & Rinaldi piros ékszer szett – Art’z modell 55 800 Ft
• 10. Iso Whey Zero– BiotechUSA 4 790 Ft • 11. Női kabát – Mango 27 995 Ft • 12. Maxell Retro DJ fejhallgató, pink - Media Markt 6 999 Ft • 13. Fodros női felső – Promod 7 995 Ft • 14. Táska – Promod 7 995 Ft
• 15. Eveline Lifting SOS aktív szérum –Rossmann 1 999 Ft • 16. Bársony trikó – Tezenis 3990 Ft • 17. Női sál – Zara 7 995 Ft

2

3

1

4

FÉRFIAKNAK
5

7
8

6

15

10

9

12

11

13

14

1. Bödőcs Tibor: Addig se iszik, Helikon Könyvkiadó - Libri 2 999 Ft • 2. CATB 30 DUALSIM KÁRTYAFÜGGETLEN MOBILTELEFON – Media Markt 23 999 Ft • 3. HUAWEI MATE 10 PRO DS KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON – Media Markt 254 999 Ft • 4. Kötött pulcsi – Zara 14 995 Ft
• 5. SONY KD-55XE8505BAEP 139 CM-ES ANDROID UHD SMART TELEVÍZIÓ – Media Markt 369 999 Ft • 6. WAHL 79305-1316 HOMEPRO hajvágó deluxe szett – Media Markt 8 999 Ft • 7. Kabát – Bershka 29 995 Ft • 8. Cipő, Columbia – Dockyard 27 990 Ft • 9. Sál – 4_Skandinávia 8 990 Ft • 10. Mintás pulcsi – Pull & Bear 8 995 Ft
• 11. PIONEER DEH-S 100 UB MP3 CD TUNER AUTÓ-HIF FEJEGYSÉG – Media Markt 25 999 Ft • 12. Isana Men szakállápoló balzsam, 50 ml – Rossmann 1 299 Ft • 13. Trussardi Riflesso - Eau de Toilette, 30 ml – Douglas 14 990 Ft • 14. Teremfoci cipő, Puma –Hervis 12 990 Ft • 15. Ing – 4_Skandinávia 12 990 Ft

2
1

3

GYEREKEKNEK
4

5
6

7
8

9

1. Tom Fletcher: Christmasaurus - Dínót kérek karácsonyra, Kolibri Gyerekkönyvkiadó – Libri 3 499 Ft • 2. ALCATEL KIDS WATCH - BLUE OKOSÓRA – Media Markt 19 999 Ft • 3. Lola kutyus - Játéksziget 14 990 Ft • 4. Color Me Mine Soy Luna hátizsák- Játéksziget 5 490 Ft
• 5. Ruha – Zara 7 595 Ft • 6. Varta Maja éjjeli lámpa – Media Markt 5 999 Ft • 7. SONY MP3 lejátszó fekete, piros, kék szinben – Media Markt 22 999 Ft • 8. Pulcsi- Zara 1 995 Ft • 9. Teki móka doboz - Játéksziget 9 999 Ft • 10. Verdák 3. DVD –Media Markt 2 990 Ft
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Szerezzünk közösen örömet!
Idén is lesz Add tovább! ajándékgyűjtés
A karácsonyi készülődés soAGAZIN
kunk életében kedves és meghitt elfoglaltság. Jóval az ünnep előtt különös várakozás lesz úrrá rajtunk.
Karácsonyi hangulatba öltöztetjük a lakást, gondolataink pedig folyton az év egyik legfontosabb ünnepe körül járnak. Listát készítünk a menüről, az
ajándékokról, kit milyen kedvességgel lepjünk meg.
A gyerekek levelet írnak kívánságaikkal az angyalnak vagy a Kisjézusnak. Szóval mindenkiben ott
van a vágyakozás a bensőséges családi pillanatok
iránt, és a kíváncsiság az ajándékok kapcsán.
Mindannyian, akik már készítettünk vagy vásároltuk szeretteinknek ajándékot – legyen szó bármilyen apróságról –, megtapasztaltuk, hogy adni
öröm, és ez az igazi ajándék. Mikor látjuk szerettünk arcán a mosolyt, amikor kicsomagolja a
meglepetést, semmihez sem hasonlítható. Ezt szeretnénk ajándékba adni a gyerekeknek is, hogy ők
is megérezzék az ajándékozás semmihez sem fogható érzését. Ezért a Debreceni Karitatív Testület
és a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont vezetősége arra gondolt, segítenek a szülőknek, amennyiben ők is fontos nevelési eszköznek tartják az érzékenyítést, aminek mai világunkban talán nagyobb
szerepe van, mint eddig bármikor. Szerezzünk
örömet úgy, hogy az nem kerül pénzbe! Ami, még
ha nehezen is forintosítható, tudjuk, hogy hatalmas értéket képvisel. A legtöbb gyermek úgy tudja
és úgy is gondolja, hogy kapni öröm. A Debreceni
Karitatív Testület és a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont azt szeretné megtanítani a gyerekeknek,
hogy adni jobb, és ez az igazi boldogság. Mosolyt
csalni valaki más arcára.
Éppen ezért arra kérjük a szülőket, gyerekeket,
bevásárlásra indulókat, hogy december 1. és 23.
között hozzák el a Fórumba a már nem használt
plüssállataikat, kisautóikat, babáikat és egyéb
játékszereiket, és tegyék be a kihelyezett Add to-

vább! feliratú dobozba. Örömmel fogadjuk azt
is, ha valaki egy kis édességgel, például szaloncukorral, csokoládéval, keksszel segíti az ismeretlen
gyerekekhez is eljutó „angyalkák” és Kisjézus
ajándékozását. Minden adományozó gyermek
névre szóló oklevelet kap, amit az információs

pultnál vehetnek majd át. Örömszerző lesz a neve
minden gyermeknek, akik gondolnak azokra,
akiknek talán még fenyőfa-állításra sem lesz lehetőségük karácsonykor. Szeretnénk a rendezvény
ideje alatt mosolyt csalni a kis adományozók arcára, de az ajándékaikkal szerzett öröm és emlék
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még ennél is tartósabb lesz. Éppen ezért lehetőség
lesz kis üzenetek elhelyezésére is az ajándékokban.
A Fórum Bevásárlóközpontban megállító táblák
hirdetik majd, hol lehet „postára adni” az ajándékokat, melyek bearanyozzák majd egy gyermek
karácsonyát.

n

Díszítse fel otthonát saját
kézzel készített csodákkal!
Decemberben otthonunkat is
szívesen öltöztetjük ünneplőbe. Ilyenkor
már maga a dekor kitalálása is izgalommal tölti el a kreatív hölgyeket. Kinek ne
lenne ismerős a tanakodás a díszek színének, formájának és nagyságának kiválasztásakor.
AGAZIN

Süssenek velünk!
Keresse meg mézeskalács házikónkat
és süsse meg saját, Fórumos finomságát.
Tökéletes program kicsiknek és nagyoknak.
Hétköznap: 16:00-20:00
Szombat: 10:00-20:00
Vasárnap: 10:00-18:00

A karácsonyi menü összeállításának problematikájáról már nem is beszélve. Mégis, valahogy
ez ilyenkor édes teher. Látni a gyerkőcök vidám
kis arcocskáját, amint meglátják a hatalmas, feldíszített karácsonyfát, és érezni a fahéj és az illatos gyertyák varázslatos illatát. Ez mindenért
kárpótol.
Nos, most azon vállalkozó kedvű hölgyeknek
szeretnénk néhány ötlettel szolgálni, akik a saját
kézzel készített dekorációk elkészítésének a hívei.
Készítse el velünk saját, színes égősorát! Mutatjuk a lépéseket.
Először is ki ne emlékezne gyermekkorából az
úgynevezett csirizre, amely jelen esetben a ragasztónkat fogja képezni. Olyan egyszerű hozzávalókból tevődik össze, amely minden háztartásban megtalálható. Víz, liszt és egy csipetnyi só.
A megfelelő állag elérése érdekében sűrű, joghurtszerűre kavarjuk. Az elkészült ragasztónkba áztassunk letekert fonalat – minél színesebb,
annál jobb. Ezt követően fújjunk fel egy kisebb
lufit tenyér nagyságúra. Azért jó a tenyeret mértékegységként használni, mert így minden gömb
egyforma nagyságú lesz. Erre fűzzük fel az előzőleg csirizbe mártott fonalat. Minél sűrűbben
tekerjük körbe, annál szebb lesz a gömb. Ha feltekertük, hagyjuk a ragasztót száradni – legalább
egy napig. Az így elkészült gömbökbe dugjuk
bele az égősor égőit, dugjuk be a konnektorba,
és máris az egész család csodálhatja a varázslatot.
A következő ötletünknek minden kisgyermek
örülni fog, amikor meglátja, de egyszerűsége
miatt akár együtt is elkészíthetjük a lurkókkal.

Nincs olyan háztartás, ahol ne lenne legalább egy
olyan elhasználódott fehér zokni, amit már nem
használ senki. Ez lesz a hóemberünk alapja. Vágjuk ketté, körülbelül a sarka felett egy centivel. A
szár részét fogjuk most használni, a másik felét
egyelőre félretesszük.
A szár egyik részét varrjuk össze. Az így keletkezett zsákot pedig töltsük fel rizzsel. Az alsó kétharmada lesz a hóember teste, ezért ott kössük
meg egy szalaggal. A megmaradt zoknidarabból
vágjunk le egy sapkányi nagyságút, a szélét tekerjük fel, és már mehet is a hóemberünk fejére.
Ezután már csak dekorálnunk kell, ennek pedig
csak a képzelőerő szab határt. Választhatunk
neki mozgó szemeket, amiket bármelyik kreatív boltban be lehet szerezni, vagy varrhatunk
neki gyöngyből, esetleg gombból pislogókat. Ne
felejtsük el a sálat sem, nehogy a zord időben
megfázzon a mi kis hóemberünk! Ezt könnyedén kivitelezhetjük egy kis anyagdarabbal, amit a
nyaka köré tekerünk. Mint ahogy a leírás is mutatja, ezt a díszt igen egyszerű elkészíteni, emiatt
családi programnak is kiváló.
Reméljük, ezekkel az ötletekkel mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy egy kicsit színesebbé tegyük az
ünnepeket. Dekorálásra fel, éljen a karácsony!
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Magic Christmas
Service
Nyakunkon a karácsony, így egyre nagyobb fejtörést okoz számunkra, hogy
milyen ajándékkal kedveskedjünk szeretteinknek. Vajon minek örülne a család apraja
és nagyja? A Magic Christmas Service ebben is segít. De miről is van szó pontosan?
AGAZIN

Hamarosan újra elérkezik az év egyik legkedveltebb ünnepe, a karácsony. Ilyenkor ajándékokkal
lepjük meg szeretteinket, hiszen fontosak számunkra, és szeretnénk mosolyt csalni az arcukra. Természetesen ajándékot kapni is jó érzés, de
talán sokkal nagyobb öröm, amikor megajándékozunk valakit, és látjuk, ahogyan felragyog a
szeme. Azonban nem mindig olyan egyszerű kitalálni, mivel is érhetnénk el ezt a hatást. Ebben
igyekszünk segíteni vásárlóinknak.
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont a hagyományokhoz hűen idén is gondol azokra,
akiknek fejtörést okoz az ajándékvásárlás. Hiszen sokan nem tudják, minek örülnének családtagjaik, barátaik és ismerőseik. Valljuk be,
nem olyan egyszerű az igazán tökéletes ajándék
megtalálása. Még ha talán rá is bukkanunk,
lehet éppen az ára lesz az, ami miatt mégis az
üzletben hagyjuk. Ugyanis nem elég csupán
az ötletnek megszületnie, azt is érdemes szem
előtt tartanunk, hogy a pénztárcánkhoz is igazodjon a megvásárolni kívánt ajándék. Habár
a hatalmas karácsonyi kavalkádban szebbnél
szebb, hasznos termékek lapulnak, nem könynyű azokat felkutatni sem.
Éppen ezért a Fórum ezúttal is segítő szárnyai
alá veszi azokat, akik elakadtak a karácsonyi
vásárlásban. Az Orsay üzlete előtt felállított
szigeten angyali segítséget nyújtanak bájos és
mosolygós hossteseink. A Magic Christmas
Service angyalkái iPad-del a kezükben várják

a látogatókat, akiket egy rendkívül hatékony
rendszerrel segítenek a karácsonyi ajándékbeszerzésben.
A Fórum üzleteinek termékeiből ár és kategória
alapján lehet csemegézni, így az angyalkák segítségével egészen biztosan megtalálhatjuk majd azt
a tökéletes ajándékot, amely valamelyik boltban
lapul. A keresésben könnyen beállítható az is,
hogy mennyit kívánunk a termékre költeni, így
az iPad már csak azokat az árukat listázza ki, melyek kitelnek abból a bizonyos összegből. Természetesen angyalkáink az ötletelésben is segítenek,
amennyiben elakadnánk. A Fórum rengeteg lehetőséget kínál, legyen szó kicsikről vagy nagyokról,
férfiakról vagy nőkről, de az idősebb korosztály
számára is akadnak bőven kincsek az üzletekben.
A számtalan termék, ruha, kiegészítő, ékszer, parfüm, műszaki cikk vagy épp könyv közül mindenki megtalálja majd a számítását.
A Magic Christmas Service-szel időt és energiát
spórolhatunk, és nem kell tanácstalanul, ajándék
nélkül hazamennünk. Minden generációnak tartogatunk meglepetéseket: az egészen kicsik különleges játékokat kaphatnak, a nagymamát megajándékozhatjuk például egy izgalmas regénnyel vagy
egy szakácskönyvvel, kisöcsi kaphat számítógépes
játékot vagy okostelefont, természetesen attól függően, milyen összeget szánunk az ajándékra.
A Fórumban ebben az évben is elhozzuk a hamisítatlan karácsonyi hangulatot, a gyönyörű angyalok pedig segítenek abban, hogy kellemesen
és hasznosan teljen a centerben eltöltött idő. A
bevásárlóközpont évek óta igyekszik az izgalmas
és színes programokon túl hasznos szolgáltatásokat is nyújtani, nincs ez másképp a karácsonyi
időszakban sem. A számtalan ünnepi program
közepette arra is figyelünk, hogy mindenki elégedetten és boldogan távozzon a Fórum üzleteiből.

Karácsonyi vidámság a Fórumban

Hamisítatlan ünnepi hangulat,
AGAZIN
lágy dallamok, meghittség és megannyi
műsor – a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont idén is karácsonyi programok sokaságával várja a látogatókat.
A karácsonyi sürgés-forgás közepette hajlamosak
vagyunk rohanni, kapkodni. „Még ezt az ajándékot meg kell vennem! Még nem tudom, mi lesz
a karácsonyi menü! Vajon mindenkit meghívtam,
akit szerettem volna?” Ilyen és ehhez hasonló
gondolatok cikáznak a fejünkben. A Fórum karácsonyi műsoraival szeretnénk levenni némi súlyt
a vásárlók válláról, és ennek érdekében egy igazán
színes és tartalmas programsorozattal készültünk.
Nincs is jobb, mint megállni egy pillanatra, és elcsendesülni kicsit legbelül. A Fórumban garantáljuk, hogy nyugodt és kellemes környezetben
vásárolhatnak a hozzánk érkezők, és igyekszünk
mindenben a látogatók kedvére tenni.
Már november 24-én elkezdődik a karácsonyra
hangolódás a center -1. szintjén. Zongoraszóval
és meseolvasással kedveskedünk a vásárlóinknak,
hogy igazán ünnepi hangulatban teljen a Fórumban eltöltött idő. Évek óta vendégünk ebben az
időszakban Vajda István zongoraművész, aki csodálatos dallamokat varázsol a karácsony jegyében
a bevásárlóközpontba hétköznaponként 16 órától. A gyerekekkel való vásárlás, valljuk be, sokszor nem egyszerű feladat a szülők számára.
Éppen ezért igyekszünk a gyerekek
kedvében is járni. Hétfőtől péntekig
17 órától mesékkel várjuk a kisebbeket.
Azoknak sem kell aggódnia, akik
inkább hétvégente érnek majd rá,
hiszen minden nap készülünk
valami igazán szívhez szóló
műsorral. A Petronelli bábszínház hoz el nekünk remek
előadásokat (Hófehér és rózsapiros: november 25., Ravaszdi
mester: december 2.). A Chico
Manadát is vendégül látjuk, ők

csodálatos jazz dallamokat csempésznek a Fórumba (november 25-én). November 26-án, vasárnap 11 órától az Iszkiri Zenekar kedveskedik
a gyereknek, majd 14 órától a Pardon Zenekar
műsorában a 30-as és 40-es évek filmzenéit, régi
magyar slágereit, illetve közismert dalokat hallhatunk majd sajátos hangszereléssel és ötletekkel fűszerezve. Aki lemaradna az ismerős dallamokról,
december 9-én bepótolhatja, a zenekar ugyanis
aznap is ellátogat hozzánk. Ezen a napon a gyerekek nagy kedvencei, Tompeti és Barátai is felbukkannak a Fórumban, hogy szórakoztassák a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
November 28-án a népszerű meseolvasást és
zongoraszót követően, 17 óra 30 perctől a Bakos
Band csap a húrok közé. Velük december 4-én is
találkozhatnak majd a vásárlók a Fórumban. December 1-én egy szépségversenybe csöppenhet
az, aki betér hozzánk, december 3-án 11 órától
a szemfülesek pedig még a Mikulással is találkozhatnak! December 6-án a Kíváncsi Katica és
mesezenekara hozza el a Hű-ha Benő előadását,
ha pedig dideregnénk, december 7-én, 17 óra
után a Silver Tánc és Mazsorett karácsonyi előadása (december 22-én is fellépnek), december
8-án pedig a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület forrósítja fel a hangulatot.
Erdős Orsi, aki tavaly nagy
sikert aratott a men-

torok előtt az X-Faktor színpadán, december 11-én látogat el hozzánk. A Dilemma
Drámaszínpad tolmácsolásában karácsonyi történeteket ismerhetünk meg (december 13.), Rácz
Vivien pedig másnap ünnepi énekekkel készül.
Fellépnek a Vidám Manók és az Eastsiders Crew
is bemutatkozik (december 16.). Következő
napon, vasárnap 11 órától a Kölyök utca-gyerekzenekar szórakoztatja a Fó-

rumba érkezőket, december 18-án pedig a Piruett Tánc Stúdió mutatkozik be. December 21-én
Böjte Réka karácsonyi dalokkal kedveskedik a
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont látogatóinak.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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VISSZATEKINTŐ

A férfiak egészsége volt a fókuszban
vesztenek, és visszahozzák annak divatját. Adományokat kezdtek el gyűjteni a prosztatarák áldozatainak, ennek szimbóluma pedig nem más lett,
mint maga a bajusz. A kezdeményezés annyira
népszerűvé vált, hogy rövid időn belül nemzetközi szintre nőtte ki magát, és egyre több férfi növesztette meg arcszőrzetét. A bajusz és a szakáll
így egy jó ügy szimbólumává vált. Ezek a férfiak
amellett, hogy büszke bajuszviselők, fontosnak
tartják az egészségmegőrzést, a szűrővizsgálatokra járást, és erre minél több férfinak szeretnék felhívni a figyelmét.

Óriási sikert aratott a Movember
AGAZIN
a Fórumban.
Míg októberben, a mellrák elleni küzdelem havában rózsaszínbe, addig novemberben kék színbe
öltözött a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont.
November 6. és 12. között ugyanis ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanácsadással és színes programokkal hívták fel a figyelmet a férfiegészség
megőrzésének fontosságára. Novemberben világszerte megrendezik a Movember mozgalmat,
melyhez idén először a Fórum is csatlakozott. A
’movember’ kifejezés az angol bajusz (mustache)
és a november szó összevonásából keletkezett, a
mozgalom célja pedig nem más, mint hogy felhívják a figyelmet a férfiak egészségére és a prosztatarák időben való felismerésére, a szűrések fontosságára.
Tesztcsíkkal mértek
A nemzetközi kampányok során igyekeznek tudatosítani a férfiakban, hogy nekik is törődniük
kell az egészségükkel. A Fórum Debrecen Bevásárlóközpont a kezdetektől elkötelezett az egészség és a szűrővizsgálatok jelentősége mellett, így
nem volt kérdés, hogy a kezdeményezés mellé áll.

„Végre a férfiakat fenyegető veszélyre is felhívhatjuk a figyelmet. Nagyon sok férfilátogatónk van,
és az az általános tapasztalat – amit az orvosok
is megerősítettek –, hogy a férfiak nehezebben
mozdulnak, és a prevencióra sem figyelnek anynyira” – mondta Átányi Ajtony, a Fórum centermenedzsere a Movember nyitórendezvényén. Az
eseménnyel sikerült azonban a férfiak jelentős
részét megmozgatni, akik éltek is a szűrővizsgálat
lehetőségével.
A Fórumba látogató férfiak minden lehetőséget
megkaptak a korai felismeréshez és a megelőzéshez. A szűrőasztaloknál urológus orvos, a Magyar
Orvostan Hallgatók Egyesülete, valamint a Holnapom Egyesület tagjai PSA gyorsteszttel, egyéni
tanácsadással és daganatprevenciós beszélgetésekkel várták az erősebbik nem képviselőit. A rendezvényen az összes PSA tesztcsík elfogyott, így
rengeteg férfi juthatott aktuális információkhoz
az egészségi állapotával kapcsolatban. Az egész-

ségügyi programokon túl fellépett többek között a
Spencer Hill Magic Band, akiknek műsora sokak
örömére a Bud Spencer és Terrence Hill filmek zenéit hozta el a Fórum -1. szintjére.
Fontos a mozgás
A rendezvényen elhangzott az is, hogy Magyarországon évente 4000 új prosztatarákos és 250 új hererákos megbetegedést diagnosztizálnak. Időben
felismerve azonban nemcsak kezelhető, hanem
teljesen jól gyógyítható mindkét betegség. Az
egészséges életmóddal csökkenthető a kockázat, a
sportolás pedig ez esetben is kifejezetten előnyös
és ajánlott.
Ha november, akkor Movember
A Movember mozgalom Ausztráliából indult,
ahol egy baráti társaság eldöntötte, bajuszt nö-

Van, ami az életben megfizethetetlen...

AJÁNDÉKOZZON SZERETTEINEK EGÉSZSÉGET
A KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE!
Lepje meg családtagjait a Borostyán Medical Center
gyógyászati és szépészeti célokra egyaránt felhasználható exkluzív ajándékutalványával!
DECEMBER 9-10-ÉN KERESSE STANDUNKAT A FÓRUM -1 SZINTJÉN,
AHOL PÁRATLAN ÜNNEPI KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJUK!
Luxus, intim környezet négycsillagos szállodai szolgáltatásokkal Debrecentol 15 km-re!

BOROSTYÁN MEDICAL CENTER
- Borostyán Medical Center -

Tel.: +36 20 3399 861

BOROSTYÁN MED-HOTEL****

Tel.: +36 20 566 8888

www.borostyanmedhotel.hu
www.borostyanmedicalcenter.hu
info@borostyanmedhotel.hu
med@borostyanmedicalcenter.hu
NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
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MEGÚJULTUNK!
Nagyobb és szebb üzlettel várjuk
régi és új vásárlóinkat.
Pirex Papír

2017. november 24-től

a Fórum Bevásárlóközpont felső szintjén, új helyen,
nagyobb területen várjuk vásárlóinkat.
Megújult formában, sokkal szélesebb,
kibővített áruválasztékkal állunk rendelkezésükre.
Pirex Papír
(Magyarország piacvezető Papír-Írószer cége).

www.pirex.hu

Tepsis karaj
savanyú káposztával
Hozzávalók (kb. főre):
• 80 dkg sertés rövidkaraj (8 szelet) • 50 dkg savanyú káposzta
• 25 dkg bacon • 25 dkg csípős kolbász (félszáraz)
• 60 dkg burgonya • 2 közepes alma • 2 db paradicsompaprika
• 4 közepes fej vöröshagyma • 0.5 dl napraforgó olaj • só ízlés szerint

Karácsonyi mákos guba
vaníliasodóval
Hozzávalók (kb. 4 főre):
• 4 db kiﬂi (nagyobb kiﬂik)
• 5 dl tej
• 1 csomag vaníliás cukor
• 3 db tojássárgája
• 15 dkg mák (darált)
• 8 dkg cukor
• 5 dkg porcukor
A vaníliasodó hozzávalói:
• 2 db tojássárgája
• 3 ek cukor
• 1 csapott ek ﬁnomliszt
• 5 dl tej
• 1 csomag vaníliás cukor

NYEREMÉNYJÁTÉK

Elkészítés:
Az almát, a krumplit, a hagymát és a paprikát gerezdekre vágjuk, a kolbászt felkarikázzuk, a szalonnát nagyon vékonyra szeleteljük. A tepsi
közepét kirakjuk a szalonnával. Ráfektetjük a hússzeleteket, majd arra
a káposzta felét. Kolbászkarikákkal díszítjük, rátesszük a káposzta másik
felét, és beborítjuk szalonnacsíkokkal. Körérakjuk a krumpli-, hagyma-,
paprika- és almagerezdeket, megsózzuk és olajjal locsoljuk. Forró sütőben, közepes állásnál lassan sütjük, hogy jól összeérjenek az ízek, azaz
lassan piruljon.

A mákos guba elkészítése:
A tejet elkezdjük melegíteni. A tojások sárgáját elkeverjük a vaníliás
cukorral és a cukorral, majd hozzáadjuk a tejhez. A mákot elkeverjük
a porcukorral. Kivajazunk egy jénai tálat, és a tál aljára rétegezzük a
karikára vágott kifliket. Meglocsoljuk egy adag tejes keverékkel, és
mákot szórunk rá. Ezt addig folytatjuk, amíg el nem fogynak a hozzávalók. Előmelegített sütőbe tesszük, és 180 Celsius-fokon 20-25
percig sütjük.
A vaníliasodó elkészítése:
A tojások sárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral elkeverjük. Ha már kissé
habos, kevés lisztet és tejet adunk hozzá. Gőz fölött besűrítjük, és már tálalhatjuk is a gubához. Az ínyencebbek nyugodtan szórhatnak rá egy kis
fahéjat is. Isteni ﬁnom lesz!

Előző játékunk
nyertese
Szegedi Albertné,
5.000Ft értékű
Purple Panda vásárlási
utalvány a nyereménye.
Jobbra a Purple Panda
képviseletében
Quaing Gao.
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KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG NEKÜNK, MELY ÜZLET KIRAKATÁBAN HELYEZTÜK EL A KÉPEN LÁTHATÓ TÁBLÁT!

Egy kis séta a bevásárlóközpontban, és már küldhetik is be a megfejtést.

A HELYES MEGFEJTÉST BEKÜLDŐK KÖZÖTT EGY SZERENCSÉS NYERTEST SORSOLUNK KI.
A játék 2017. december 20-ig tart, addig küldhetik el válaszaikat az alábbi címre:
Fórum Debrecen Bevásárlóközpont, 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is.

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft. Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Igazgatóság
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)
Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft.
4029 Debrecen, Csapó utca 30 Tel.: +36 (52) 520-170
Ügyvezető: Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita,
Vass Kata
Nyomtatás: Inform Média Lapkiadó Kft.
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