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Megközelíthető az alábbi 

tömegközlekedési eszközökkel:

11-es, 15-ös, 22-es, 24-es, 31-es 

és 43-as autóbuszokkal, a 3-as 

és a 3A jelzésű trolibuszokkal, 

valamint az 1-es villamossal.

A Fórum Debrecen parkolási 

díja: az első órában díjmentes, a 

parkolás második órájában min-

den megkezdett fél óra 200 Ft, 

a 3. órától minden megkezdett

fél óra 100 Ft, szombat reggel 

6.30-tól hétfő reggel 6.30-ig  a 

parkolás ingyenes.

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 

üzlet 

800 

parkolóhely 

Az Ön 

kényelméért!

w w w . f o r u m d e b r e c e n . h u

Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!

Immár magunk mögött hagytuk 

a 2013-as évet, és egy új, kihí-

vásokkal és újdonságokkal teli 

új esztendő veszi kezdetét. Már 

megszokhatták,hogy a Fórum 

nem csak a vásárlásról, hanem a 

jókedvről vidámságról és a színes 

programokról is szól. Ez idén sem 

lesz másként, hiszen megannyi 

érdekes és izgalmas programot 

fogunk idén is elhozni és bemu-

tatni Önöknek. Annyit megígér-

hetünk, hogy kicsik és nagyok 

egyaránt meg fogják találni a szá-

mukra legmegfelelőbb időtöltést. 

Ha január, akkor téli kiárusítás. 

Rendkívül kedvező árakon vásá-

rolhatnak az üzletekben, legyen 

játékról, ruháról, műszaki cikkről, 

vagy lábbeliről szó!

A január a bálok ideje, ezért el-

hozzuk Önöknek a báli szezon 

legszebb ruháit, kiegészítőit, hogy 

segítségükre legyünk a báli forga-

tag útvesztőiben.

Idén meghirdetjük a Fórum Top-

modellje elnevezésű akciónkat, 

melyre minden vállalkozó szelle-

mű lány jelentkezését várjuk. 

Sikerekben gazdag boldog új 

esztendőt kívánunk! Várjuk 

Önöket 2014-ben is!
 Az új évben is új kalan-

dokkal vár mindenkit a Fórum 
Debrecen Bevásárlóközpont. Új 
ruha? Sport? Ajándék? Ékszer? 
A Fórumban mindent egy helyen 
megtalál.

Az ünnepek elmúlásával sem ér vé-

get a fergeteges hangulat - legalábbis 

a Fórumban - hiszen mi egész évben 

gondoskodunk arról, hogy család-

jával és barátaival együtt hatalmas 

élményekben legyen része. Az el-

múlt évben is számtalanszor bizo-

nyítottuk, hogy nekünk vásárlóink 

elégedett mosolya mellett fontos a 

jó hangulat is. Tavaly például együtt 

bicikliztünk, futottunk, óvtuk az 

egészségünket, készítettünk dísze-

ket, néztük a képtelenségeket és per-

sze felfedeztük a legújabb divatot is. 

Ez idén sem lesz másképp, hiszen 

2014-ben is rengeteg színes prog-

rammal igyekszünk kiszakítani láto-

gatóinkat a szürke hétköznapokból.

De hogy pontosan melyek ezek, az 

egyelőre még maradjon meglepetés.

Januárban hatalmas leértékelések, és 

akciók segítenek abban, hogy meg-

vásárolhassa azt, ami kimaradt a fa 

alól. Emellett a báli szezonban sem 

hagyunk magára senkit. 

A számos érdekes, káprázatos, néha 

meghökkentő és interaktív kiállí-

tásunk mellett természetesen a Fó-

rumban még mindig a divat a leg-

első. Ennek megfelelően idén sem 

maradhatnak el a Divathetek és 

több szezonális divatbemutatón is 

meg lehet majd tekinteni a legújabb 

trendeket. Még a tél vége előtt érde-

mes benézni hozzánk és megvenni a 

hiányzó ruhadarabokat a hideg na-

pokra. 

Újra indul a Fórum Arca átgondol-

va és új névvel, idén a Fórum Top-

modelljét keressük majd. Minden  

részletet megtalálsz a magazinban, 

érdemes elolvasni, hiszen a nyertes 

mindent visz majd, ráadásul egy 

200.000 Ft-os szerződéssel is gazda-

gabb lesz. Várunk szeretettel min-

den kedves vásárlót a Fórum Debre-

cen Bevásárlóközpontban 2014-ben 

is, ahol a legnagyobb divat kifutó-

kon érezhetik majd magukat. Az is 

megeshet, hogy őslények lepik el a 

bevásárlóközpontot, de lehet köze-

lebb hozzuk majd a bolygókat is.

Mi tehát készen állunk a 2014-es 

évre. Ne feledje akciók, programok, 

divat, meglepetések várják 120 üz-

letben, 800 parkolóhellyel, hogy 

mindenki boldog és elégedett le-

gyen, mert nálunk mindig az ön ké-

nyelme a legfontosabb! 

Nagyon boldog új esztendőt kívá-

nunk 2014-re, mi a topon leszünk!

MEGNYÍLT A ROSSMANN!MEGNYÍLT A ROSSMANN! Várja Önöket a Darlington teázó!Várja Önöket a Darlington teázó!

Fórum a 
Facebookon
Legyél első az újdon-
ságba, fi gyeld napi 
akcióinkat, programja-
inkat. Kövess minket a 
Facebookon is.

Fórum Topmodell
Új köntösben a Fórum 
Arca választás. 
Jelentkezz január 27-ig a 
topmodell@forumdebrecen.hu 
e-mail címen. 
Rád várunk!
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Leárazás!Leárazás!

Vásárlási utalvány
Vásárolj Fórum 
utalványt 
és az ajándék 
garantáltan 
örök 
marad.

hu
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 Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! 
Várjuk Önöket 2014-ben is!

A Fórum csapata

  Ismét egy mozgalmas évet zárt 

a Fórum bevásárlóközpont. A centermene-

dzserrel, Átányi Ajtonnyal beszélgettünk: 

programokról és tapasztalatokról kérdeztük, 

mit tartogat majd számunkra az új esztendő.

Eltelt ismét egy év, mire a legbüszkébb?

Öt évesek lettünk és sikerült azt elérni, hogy a 

Fórum neve nagyon jól cseng a városban. Sokan 

látogatnak el hozzánk, szuper márkáink vannak, 

divateseményeinkkel gazdagabb lett Debrecen. 

Nemcsak divatmárkáink vannak, de olyan üzletek 

is, amelyek nagyon fontosak a debreceniek számá-

ra. Nagyon jó érzés, hogy egy találkozási pont is 

vagyunk, gyakran hallja az ember az utcán, hogy 

találkozunk a Fórumban és ez büszkeséggel tölt el.

Új karácsonyi dekorációval várták a látogatókat 

évvégén! Szerintem fantasztikus volt, milyen 

visszajelzéseket kapott?

A karácsonyi alap dekoráción kívül, minden év-

ben arra törekszünk, hogy valami újat nyújtsunk a 

látogatóknak. Tavaly a Grimm mesék szigetei vol-

tak, előtte az óriás kastély most pedig a Karácsonyi 

Erdőt szerettük volna a bevásárlóközpontba vará-

zsolni. Az a tapasztalat hála Istennek, mivel családi 

bevásárlóközpont vagyunk, a gyerekek el vannak 

ámulva tőle. Nem boltok halmaza, hanem egy iga-

zi karácsonyi bevásárlóközpont vagyunk.

Milyen programokra számíthatunk az év ele-

jén, mit tartogat az új év?

Amit nagyon sok vásárló vár, hogy elindulnak a 

téli kiárusítások. Fontos eleme az új évnek, hiszen 

itt rengeteget tudunk spórolni.  Utána belecsapunk 

a báli szezonba, hiszen egy kiállítással készülünk 

ahol bemutatjuk majd a legújabb báli ruhákat. Ter-

mészetesen nem szabad megfeledkezni arról sem, 

hogy a nagyon nagy sikerrel futott Fórum Arca, 

új néven Fórum Topmodellje elnevezéssel születik 

újjá, kicsit más formában. Erre csinos, önbizalom-

mal rendelkező lányok jelentkezését várjuk. Aztán 

a Valentin napot is megünnepeljük majd és nem 

felejtkezünk el a kicsikről sem, a gyerekekről sem, 

hiszen őket majd egy tavaszváró farsangi mulat-

sággal lepjük meg.

Kezdjük az elején: milyen feladatai lesznek a 

Fórum Topmodelljének?

Most egy más koncepció alapján szervezzük meg a 

versenyt, a kampányainkat 2014-ben felfrissítjük, 

inkább a rendezvényeken való megjelenésekre 

terelődik majd át a hangsúly, a győztes a divatbe-

mutatók háziasszonya lesz. Az egyik legfőbb erő-

ségünk a divat, nagyon szuper márkáink vannak 

és lévén, hogy a divat annyira felgyorsult, hogy 

nem két kollekció váltás van hanem sokkal több, 

nemcsak tavaszi és őszi, ezért többször fogunk di-

vatbemutatót tartani, hogy a bevásárlóközpontba 

látogató urak, hölgyek frissítsék a kollekciójukat.  

Törekedni fogunk arra, hogy ne csak a  Fórumban, 

hanem a város nagyon sok helyen, jelentős ese-

ményein  is meg fogunk jelenni divatshownkkal, 

ezeknek az eseményeknek lesz az arca, főmodellje,  

a Fórum Topmodellje 2014-ben. 

Milyen programokra leszünk még hivatalosok 

2014? Van, amit még elárulhatunk a kedves 

olvasóknak?

Nagyon sok mindent tartogatunk, én viszont nem 

árulnám el, mert szeretnénk, ha nagyot durranná-

nak ezek a meglepetés bombák. Az biztos, hogy 

olyan újdonságokkal, nagyszabású akciókkal jö-

vünk, ami biztosan emlékezetes lesz mindenki-

nek. Ingyenes, nagyszabású, interaktív- ezzel a 

három szóval jellemezném.

2013-ban sok új üzlettel bővült az üzletlista.

Esetleg várhatóak új márkák?

Alapvetően nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 

bolt szerkezetünk stabilizálódott, és több új bolttal 

bővültünk ki előző években. Elég nehéz ezt előre 

látni. Meg vannak a terveink, de nagyon sok múlik 

azon, hogy  az illető cég terjeszkedési struktúrája 

hogyan találkozik a mi elképzeléseinkkel. Várunk 

még vezető márkákat a Fórumba. Szerencsére 

egyre kevesebb kiadatlan üzletünk van és ez na-

gyon fontos, hiszen ezáltal sokkal magasabb szín-

vonalat és szélesebb repertoált tudunk bemutatni 

a vásárlóknak.

Eltelt öt év, készül-e valami óriási dolog jövőre?

Azt gondolom, hogy az ötödik szülinapra egy na-

gyon nagy szabású dolgot csináltunk. A Fórum 

nyereményfutás gyakorlatilag még nem volt az or-

szágban. Most egy picit meg kell állnunk és meg kell 

néznünk, hogy az elmúlt öt évben mit értünk el és 

milyen irányba haladjunk tovább. Az biztosan kije-

lenthetem: a Fórum piacvezető és közkedvelt a ré-

gióban és ezen az úton fog tovább haladni, továbbra 

is az egyedi divatshowkra és a sokrétű, színvonalas 

gyakori családi programokra helyezzük a hangsúlyt.

2014- es év is rengeteg programot tartogat majd
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Az Új Évben is remek ötletekkel várunk Titeket, sok újdonsággal és bevált dolgokkal. Tarts 2014-ben is a Fórum Magazin TOP4 rovatával! Az idei év első ajánlata, egy 
női titkokat rejtő könyv, januárban megjelenő 2 nagysikerű DVD és egy ötletes termosz. Jó nézelődést! 

1. Mireille Guiliano kötetéből megtudhatjuk a francia nők titkát, le lehet-e fogyni a 
pezsgőtől?Kenyér,bor és csokoládé bűntudat nélkül? A könyvből kiderül! 

2. A nagysikerű mozifilm után, januárban már DVD-n is kapható lesz az év egyik legjobb 
vígjátéka. 

3. A Metallica úttörő, 3D technológiával készült filmje, a „Metallica Through The Never” 
- amelyet a díjnyertes rendező, Antal Nimród készített - hamarosan, 2014. január 28-án 
megjelenik DVD-n.

4. A januári hidegre való tekintettel egy igazán stílusos termoszt ajánlunk. Megszólalásig 
hasonlít egy valódi objektívre, persze, abba nem önthetsz forró kávét vagy meleg teát.

TOP 4!TOP 4!
A Francia nők 

nem híznak 

Libri

3.490 Ft

AAAA

Objektiv bögre

Home&Design 

4.490 Ft.-

Metallica Through The Never

Média Markt

Családi Üzelmek

Média Markt

Téli divatmustra
  Ismét itt a báli szezon. Elhoztuk hát a Fórum üzleteinek kínálatát, válogass bátran, hiszen az eseménynek megfelelően biztosan megtalálod a legjobban hozzád illőt.

A sötétkék gyönyörűen mutat a feketével, egy ezüstős kiegészítővel pedig biztosan nem lősz mellé. Egy gyönyörű darabot találtam a Sugarbird üzletben, amibe azonnal beleszerettem, különleges anyaga és esése azonnal elbűvölt. 

Kombináld ruhádat műszőrme mellénnyel vagy egy különleges fejdísszel és biztosan az est befutója leszel, majd nem győződ a bókokat begyűjteni. Idén is domináns szín marad a vörös és piros. Dobd fel fekete kiegészítőkkel és 

tökéletes lesz az outfi ted. Érdemes beszerezned egy álarcot is, régebben minden bálon kötelező alapdarab volt. Miért ne idéznéd meg az akkori idők hangulatát? Nincs is annál izgalmasabb, mint az éjszaka folyamán felfedni 

arcodat partnered előtt. A nagyestélyi mellett sokan vásárolják a rövidebb koktélruhákat is, hiszen már nem muszáj egész este egy hosszabb darabban feszengened. Fontos szempontként minden-

féleképpen mérlegeld, vajon egész este jól fogod-e magad érezni? Idén is rendkívül kedveltek ezek a ruhaköltemények. Végre megjelentek az ezüst árnyalatai, már december elején vágytam egy 

hasonló darabra, és lásd, most teljesült a kívánságom, hiszen különböző fazonokból is tudtam válogatni. Sőt az extrém dolgokat kedvelők akár egy fl itteres-csillogó darabot is választhatnak.  Nem 

felejtkeztem meg a férfi akról sem. Robinak két különleges öltönyt választottam, amit egy most divatos, merészebb inggel párosítottam illetve egy nagy klasszikust is használtam. Igen kérem, 

merjük csak felvenni a szekrény alján lapuló csokornyakkendőnket, ha pedig nem rendelkezünk vele, irány a Fórum körút.
Január a leárazások időszaka, most még kedvezőbb áron juthatunk a báli szezon alapdarabjaihoz! Érdemes szemfülesnek lenni hiszen, biztosan létezik valahol a te báli nagy Ő-d is.

.-

Home&Des

4.490 Ft.

Divatszerkesztő: 

Szűcs-Tarcsa Anita

Enci
Kabát (Mango)  9.995 Ft

Ruha (Magenta)  6.990 Ft

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.280 Ft

Táska (Mango)  13.995 Ft

Állarc (Bijou Brigitte)  3.490 Ft

Cipő (Reno)  11.990 Ft

Robi
Öltöny (C&A)  29.990 Ft

Ing (C&A) ; 4.990 Ft

Nyakkendő (C&A)  2.990 Ft

Cipő (Reno)  19.990 Ft

Judit
Ezüst ruha (Magenta)  24.990 Ft

Nyaklánc (Mango)  6.995 Ft

Cipő (Reno)  6.000 Ft

Hajdísz (Bijou Brigitte)  3.980 Ft

0 Ft

0 Ft

5 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

90 Ft

90 Ft

90 Ft

90 Ft

95 Ft

00 Ft

80 Ft

Evelin
Ruha (Tally Weijl)  14.995 Ft

Táska (Bijou Brigitte)  7.990 Ft

Cipő (Reno)  9.990 Ft

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  7.800 Ft

Magdi
Ruha (Sugarbird)  29.980 Ft

Cipő (Reno)  8.990 Ft 

Karlánc (Bijou Brigitte)  6.400 Ft 

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490 Ft 

Mabella
Ruha (Promod)  13.995 Ft 

Cipő (Reno)  5.990 Ft 

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  6.400 Ft 

Sál (Mayo Chix)  2.990 Ft
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14 995 FtF

1.
2.

3.

Fotók: Fejes Márton

Az árak december 24-ig voltak érvényesek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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11.

12.
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6.

7.

8.
9.

Enci
Ruha  (Sugarbird)  29.980 Ft

Cipő  (Mango)  12.990 Ft

Táska (Bijou Brigitte)  6.490 Ft

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.990 Ft

Judit
Ruha (Magenta)   23.900 Ft

Cipő (Reno)  11.900 Ft 

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  3.990 Ft

Magdi
Ruha (Magenta)  13.990 Ft

Prém sál (Promod)  6.995 Ft

Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490 Ft

Enci
Ruha (Promod)  13.995 Ft

Nyaklánc (Bijou Brigitte) 12.990 Ft

Táska (Salamander)  37.990 Ft

Cipő (Reno)  8.990 Ft

Robi
Blazer (4You)  29.990 Ft

Nadrág (4You)  17.990 Ft

Ing (4You)  13.990 Ft

Csokornyakkendő (4You)  8.990 Ft

Díszzsepkendő (4You)  5.990 Ft

Judit
Ruha (Mango)  23.995 Ft

Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.900 Ft 

Állarc (Bijou Brigitte)  2.990 Ft

Cipő (Reno)  8.990 Ft
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 Gyerekként könnybe lábadt 

szemmel lapozgattad a kedvenc női 

magazinod, titkon arra vágyva, hogy 

valamelyik modellügynökség felfedezz 

majd? Akkor pont rád vártunk, légy te 

a Fórum 2014-es arca. Egy álmod válhat 

valóra.

Ki ne ismerné Gyarmati Mabellát (inter-

jú lent) vagy Boros Evelint, hiszen egy-egy 

évig városszerte ők mosolyogtak ránk min-

den plakáton, képviselték kedvenc bevásár-

lóközpontjukat, a Fórum Debrecent. Idén 

immár harmadjára keressük, azt a hölgyet, 

aki méltán képviselné szépségével, bájával 

és kitűnő alakjával a régió vezető shopping 

centerét.

2014-ben egy kicsit változtatunk a koncep-

ción, de ne csüggedj: feladatba most sem lesz 

hiány, sőt ígérhetem nem fogsz unatkozni. 

A bevásárlóközpont minden eseményén a te 

arcoddal fognak találkozni a látogatók. Kép-

viseled majd a centert augusztus 20-án több 

százezer ember előtt, divatbemutatók oszlo-

pos tagja leszel. Ha úgy érzed, hogy 2014-

ben beleférne az idődbe, hogy neved egybe 

csengjen a Fóruméval, akkor Rád vártunk. 

Nyermények, fotózások és hírnév is vár rád.

Felkeltettük érdeklődésed? Nem kell mást 

tenned, mint elküldeni jelentkezésed a top-

modell@forumdebrecen.hu e-mail címre. 

Nagyon fontos!  Levelednek tartalmazni kell 

egy egész alakos fotót, egy portréfotót, sze-

mélyes adataidat (Név, cím, e-mail cím, te-

lefonszám, méretek, életkor) illetve írd meg 

nekünk miért Téged válasszunk! Már lassan 

hagyományként idén is gondoltunk azokra 

akiknek nincs fotójuk január 17-től 24-ig 

minden nap felállított fotóstúdióval várunk 

mindenkit a legalsó szinten. Természetesen 

a sminkről és a hajról is profi sminkesünk 

fog gondoskodni. A pontos időpontokról 

érdeklődj a Fórum információs pultjánál. 

Bárki jelentkezhet a versenyre, aki a megyé-

ben lakik és elmúlt 18 éves (ez alatt szülői 

engedély kell) és még nem 35 éves. Ne légy 

férjezett, és fontos, hogy 2014-be legyen 

szabadidőd. A beküldési határidő 2013. ja-

nuár 27-e. 

A legszebbnek ítélt 50 lánnyal a zsűri talál-

kozik majd, akik közül 10-en jutnak be a 

döntőbe. Természetesen most is szavazhat-

nak majd a vásárlók a szépségekre, részletek 

a Fórum hivatalos honlap-

ján a www.forumdebrecen.

hu internetes oldalon. 

A kiválasztott lányok-

kal kisfilmek készülnek 

majd, amit a verseny 

hivatalos médiapartne-

reinél nézhetnek meg 

majd meg az érdeklő-

dök (Alföld Televízió 

és Hajdupress hírportá-

lon) valamint profi stú-

dió fotókat készítünk, 

illetve a februári Fórum 

magazin divatoldalán is 

a döntősökkel találkoz-

hatnak majd. A majd-

nem egy hónapos prog-

ram alatt a bűvös 10-re 

rengeteg program vár, 

hiszen ellátogatunk majd 

a Fórum különböző üzle-

teibe, edzéseken veszünk 

részt, megismerjük 2014 

legújabb trendjeit. 

Természetesen gála műsor kere-

tében derül ki 2014. február 21-én 

ki az a lány,aki a Fórum bevásárlóköz-

pontot Topmodellje lesz! Várunk min-

denkit szeretettel, szurkolj a legjobbnak. 

Természetesen több sztárvendég is segít 

majd a döntésben. De a kiléte legyen még 

meglepetés.

 2013-ban ő képviselte a bevásár-

lóközpontot, plakátokról mosolygott ránk, 

rendezvények háziasszonya volt. Mabellával 

beszélgettünk, mit tervez a jövőre nézve, ho-

gyan érezte magát az eltelt egy év alatt.

2013-ban te képviselted a Fórumot, hogyan jött 

az ötlet, hogy jelentkezel? 

- Az interneten böngésztem, amikor megláttam 

a versenyfelhívást a Fórum facebook-os oldalán. 

Először egy kicsit féltem, de a barátom javaslatára 

jelentkeztem. Szeretem a kihívásokat, a gyönyörű 

ruhákat- úgy voltam vele egyszer élünk egy próbát 

megér.

Korábban jelentkeztél hasonló versenyre, vala-

mi eredményt elértél?

- Korábban már indultam szépségversenye-

ken, ahol sok különdíjat kaptam, illetve a VM 

Supermodel versenyen, ahol 4. helyezést értem el.

Szerinted miért rád esett a választás?

- A különleges vörös hajam, nagyon feltűnő je-

lenség. Evelin után egy másabb karakter volt az 

arcom és szerintem ez nagyon megtetszett a zsűri-

nek. Nagyon hálás vagyok, hogy engem választot-

tak, hiszen felejthetetlen egy év volt.

Miért vágyik egy 18 éves lány arra hogy plaká-

tokon szerepeljen? A nyeremény motivált?

- Szerintem minden lány szeretne valahogy kitűn-

ni a tömegből, és sokan szeretnének ismertté vál-

ni. Nekem gyermekkori álmom vált valóra azzal, 

hogy plakátokon szerepelhettem, és örömmel tölt 

el, hogy a családom és a barátaim is büszkék rám 

emiatt.

Milyennek találtad a mezőnyt? Meglepődtél 

mikor kimondták a neved? 

A mezőny nagyon erős volt, a lányok csodálatosak 

voltak, álmomban sem gondoltam volna, hogy én 

fogom megnyerni a versenyt. Nagyon meglepőd-

tem, tényleg nem számítottam rá. Fantasztikus ér-

zés volt, mert még soha nem nyertem meg semmi-

lyen versenyt. A döbbenet után még egy kis időbe 

telt, hogy felfogjam, hogy mi is történt, de utána 

nagyon boldog és izgatott voltam.

Mit szóltak a szüleid, barátaid, milyen jó taná-

csokkal láttak el? 

- A szüleim és a barátaim is bíztattak, mellettem áll-

tak, próbáltak mindenben segíteni. 

Egy év munka van a hátad mögött, melyik ese-

ményt élvezted a legjobban? 

- A virágkarnevál volt számomra a legmeghatáro-

zóbb esemény. Eszméletlen nagy élmény volt annyi 

ember előtt képviselni a Fórumot. Életemben nem 

fotóztak le ennyiszer, és valószínűleg nem is fognak. 

Sokakban felmerülhet a kérdés, mi volt pon-

tosan a Fórum Arca feladata?

- Amikor csak lehetett képviselnem kellett a 

Fórumot különböző rendezvényeken, pl. virág-

karnevál, Fórum shoppingfutás. Illetve rendsze-

resen fotózásokon vettem részt, a készült képek 

plakátokon és a Fórum magazinban jelentek 

meg. Ezen kívül divatbemutatókra jártam, és re-

mélem, hogy fogok is, mert egy nagyon jó, a szí-

vemhez közel álló csapattal dolgozhatok együtt.

Milyen érzés volt Boros Evelin után képvisel-

ni a Fórumot? 

- Teljesen más karakterek vagytok. Igazából 

örültem neki, mert így nem merült fel az, hogy 

melyikünk volt „jobb”. Mások vagyunk és sze-

rintem megfelelően képviseltük a karakterün-

ket. 

Kértél esetleg tanácsot Evelintől?

- Evelin nagyon kedves volt, a verseny alatt pró-

bált mindenkinek segíteni, amiben csak tudott. 

Tanácsokkal látott el minket és mindig jelezte 

az észrevételeit, ami nagyon inspirált, hiszen ő 

mögötte már egy év volt. 

Rengeteg plakát arca voltál! Megismernek az 

emberek az utcán? 

- Eleinte nem igazán ismertek meg az emberek, 

de pár hónap elteltével már többen is megszólí-

tottak, és ez nagyon jól esett. 

Miért érdemes egy ilyen versenyre jelentkez-

ni? 

- Sok új ismerőst és barátot szerezhet az ember, 

ha kellőképpen nyitott. Hatalmas az izgalom, jó 

kikapcsolódás és egy kedves élmény. 

Mit tanácsolsz a versenyre jelentkezőknek, 

hogyan készüljenek? 

- Mivel a „Fórum Topmodellje” néven fog futni 

a verseny, azt ajánlom a versenyzőknek, hogy 

sportoljanak és az ünnepek során is legyenek 

mértékletesek. 

Mi a jövőbeli terved? Modellkedés, tanulás?

- Mindkettő. Már 19 éves vagyok, szóval nem 

sok időm maradt elkezdeni ténylegesen a 

modellkedést. Igyekszem elérni a kiírt cm-eket, 

utána pedig jelentkezni szeretnék egy budapes-

ti ügynökséghez. Emellett pszichológiát tanulok 

levelező tagozaton, így remélem bele fog férni az 

utazgatás a tanulás mellé.

megér.

Gyarmati Fanni Mabella – 2013 Fórum Arca
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  A tavalyi esküvő kiállí-

tás sikerén felbuzdulva a Fórum 

rendezvényszervező csapata 

újabb nagy fába vágta a fejszét! 

Január 23. és február 2. között 

valami új, exkluzív kiállítás köl-

tözik a Fórum Bevásárlóköz-

pont -1. szintjére, ez pedig a 

2014-es év báli szezonjának 

divatja!

 

A hagyományokhoz hűen kü-

lönböző szigetek lesznek kiala-

kítva, ahol a Bevásárlóközpont 

üzleteinek kollekcióit tekinthetik 

meg, hogy mit ajánlanak a nagy divat-

márkák önöknek egy elegáns alkalom-

ra! Szeretnénk egy kis előzetessel szol-

gálni, hogy milyen ruhák várhatóak. 

Kezdjük először a színekkel. A 2014-

es év színe, a tengerzöld tökéletesen 

egyesíti a zöld természetes harmóni-

áját a kék nyugodtságával. A lehető-

ségek kibontakoztatásának trendjét 

visszatükrözi a visszafogott tengerzöld 

lágy karaktere, amely a design és di-

vat világának is egyik nagy kedvence.  

Emellett elmaradhatatlan az arany 

és ezüst csillogása, a kifi nomult bur-

gundi-vörös, vagy mélyzöld, illetve a 

fekete-fehér-szürke kombinációi sem 

mennek ki soha a divatból. A fazon 

szempontjából is sokoldalú a kíná-

lat, ugyanis mindenki olyan ruhát 

választhat magának, amit éppen 

szeretne. Lehet az rövid, vagy 

hosszú, uszályos vagy tüllös, 

nagyestélyi vagy koktélruha, 

a lényeg, hogy jól érezd 

benne magad! 

A jövendőmondók 

szerint a 2014 a nagy 

érzelmek éve, akkor 

miért is ne fejezhet-

nénk ki érzelmeinket 

a ruháinkkal is? Az idei bálokon le-

hetünk dívák, a végzet asszonyai, 

vagy akár földre szállt angyalok, 

egy biztosat ígérhetek, ha ellátogat 

a Fórumba mi biztos a segítségé-

re sietünk! Több meglepetéssel is 

készülünk a kiállítás ideje alatt. 

Például exkluzív divatshow ke-

retei között csodálhatják meg a 

legtrendibb kollekciókat, ezzel élet-

re keltve a kiállított darabokat és a 

télűző bálok hangulatát! Emellett 

egy nyereményjátékon is részt ve-

hetnek. Ha 5000 forint felett vásárol 

és kitölti a nyereményszelvényt az 

információs pultnál, akkor a rendez-

vény zárónapján a sorsoláson akár 

meg is nyerheti a kiállított kollekciók 

egyik darabját és abban tündökölhet 

az egyik idei bálon! 

Tartson a Fórum Debrecennel 2014-

ben is és garantáltan semmiről nem 

fog lemaradni! 

 

 Minden évben egyre többször 

adódik olyan alkalom, amikor a boltok 

leértékelik készleteiket. Legyen ez ruha, 

kozmetikum, lakás dekoráció, kiegészí-

tő, a megszokott áraknál jóval olcsóbban 

juthatunk hozzá a kiválasztott termék-

hez. 

Kedves divatőrültek és mindenki, aki szeret vá-

sárolni, elindult az őrület, a téli kiárusítás. 

Egy jó tanács, akik 

először merész-

kednek el, bár 

a kiárusítás 

d e c e m b e r 

27-től kez-

detét vette 

és nagyjá-

ból janu-

ár végéig 

tart, a népszerű és jó holmikat hamar elkap-

kodják. Így mindenkit arra buzdítok, hogy 

minél hamarabb csapjon le a kiszemelt ter-

mékekre, de akinek esetleg még nincs ilyen, ő 

is mindenképpen nézzen be az első napokon, 

mert minél nagyobb az árukészlet annál bizto-

sabb, hogy kincsre bukkanhatunk. Szeretünk 

előre tervezni? A tél januárban is folytatódik, 

2014 ide vagy oda. Cipőből és csizmából sosem 

elég, de ez már a kabátra is igaz. A következő 

alapdaraboknak mindenképp a gardróbodban 

a helye: fekete szövetkabát, élénk színű kabát, 

műbőrbetétes kabát, asszimentrikus darabok, 

parka és a jól bevált meleg tollkabát. Mielőtt 

még bárki azt hinné, hogy ez egy vagyonba 

kerülne, felhívjuk a fi gyelmet, hogy akár 50-

70% -os kedvezményekkel is találkozhatunk, 

ha ellátogatunk a Fórum üzleteibe. A pulóve-

rek is fontos részei a téli öltözködésünknek, ha 

időben érkezünk minden méretben és színben 

találunk még a polcokon. Csak úgy mint a ka-

bátoknál, a pulcsi divatban is megjelennek a 

bőrbetétes darabok, de a csipkés és a szegecses 

felsőkkel sem lehet mellé lőni. A fl itteres 

darabokat pedig más ünnepek alkal-

mával is hasznosíthatjuk. A 

csizmákról is ejtünk pár 

szót, de már tény-

leg csak rövi-

den. Az idei 

évben szinte 

minden divatba 

jött, a bokacsiz-

mától, a térdig vagy 

térd fölé érő csizmáig, 

lehet akár magas- 

vagy lapossarkú, 

most bármiben 

tündökölhetünk. 

A színektől 

sem féljünk, 

hisz egy-egy 

é l é n k e b b 

színű lábbeli feldobhatja és alkalmivá is tehe-

ti szettünket. És csak úgy, mint a fent említett 

darabok, ezek is kedvezményes áron lesznek 

megvásárolhatóak. 

De ne csak a ruhákról ejtsünk szót. A kará-

csony előtti hatalmas ajándékhajsza után a két 

ünnep között a műszaki cikkek és lakberende-

zési termékek ára is a padlón van. Így az össze-

gyűjtött kis karácsonyi pénzedből megveheted 

nagy kedvezményekkel álmaid új tv-jét vagy 

telefonját vagy sok egyéb mást, illetve besze-

rezheted a legtrendibb lakásdekor termékeket, 

hogy otthonod melegében is pompásan érezd 

magad, ne csak az utcákat róva. Kezd az újévet 

egy kis festéssel, dobd fel az egyszerű falakat 

egy kis mintával, vagy egy tejesen új színnel 

engedd el a fantáziád! 

És ne feledkezzünk meg az utazásokról sem. 

Még az év eleji kedvezményekkel akár 30-

40%os akcióval fi zethetsz be a nyári pihené-

sedre! Ne habozz, el ne szalaszd a legjobb le-

hetőségeket! 

Találkozzunk idén is a Fórum Bevásárló-

központ üzleteiben! 

Kiárusítás, 3...2...1...

Báli szezonra fel, a tökéletesség jegyében!

Érdekességek: 
• A bál elnevezé-

se latin-olasz 

eredetű, a ballare 

szóból ered

• Először bált VI. Károly 

francia király menyegzője 

alkalmából rendeztek 1385-

ben Amiens-ben, mikor feleségül 

vette Bajor Izabella hercegnőt.

• Medici Katalin nevéhez fűződik a 

dress codos ruhák viselése és az álarc 

kitalálása

• Kezdetben csak a király rendez-

hetett bált, később azonban az 

arisztokrácia is megszerezte 

magának ezt a jogot.

• 1715-ben Párizsban 

tartották az első „ope-

rabált”.

• A 18. század közepé-

től rendeznek Magyar-

országon bálokat
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  Ki gondolta volna, hogy ez az 

év is úgy kezdődik, mint a többi. Hosszú 

listával vártuk az éjfélt, hogy bebizo-

nyítsuk idén igenis menni fognak azok a 

fogadalmak, most be fogom tartani!

Rengetegen vagyunk olyanok, 

akik az év utolsó napján fogadal-

mat teszünk, mit is fogunk jobban 

csinálni vagy elérni a következő 

évben. A legtipikusabb fogadalmak: 

lefogyok, többet mozgok, jobb leszek, 

kedvesebb leszek az emberekkel, többet 

látogatom a rokonaimat, rendbe teszem 

a kertet, a 

házat, többet 

tanulok, és 

még sorol-

hatnám a 

végelátha-

tatlan listát.  

De a titkot 

soha senki 

nem árulta még 

el, mi is kell ah-

hoz, hogy ne 

csak 2 

h é t i g 

tartsuk a szavunkat. Ebben a cikkben sze-

retnénk egy pár olyan tippet adni Önöknek, 

amivel hozzásegíthetünk mindenkit a sike-

res fogadalomtartáshoz.  Ehhez végeztünk 

egy kis kutatást, hogy akik tényleg betartják 

fogadalmaikat, hogyan is csinál-

ják ezt. Meglepő, de 4 válasz 

hangzott el a legtöbbet: 

1. Pozitív gondolkozás 

mindennek az alapja („Meg 

fogom csinálni! Meg tudom 

csinálni!”)

2. Ha valamit teljesítettünk 

azért jutalom jár.

3 . Elkerüljük azt a környezetet, ami 

visszahúzhat bennünket! (Cigizőktől meg-

próbálok távol maradni.)

4. A fokozatosság a kulcs mindenhez, egyből 

úgysem jár sikerrel senki. Lassan járj, tovább 

érsz!

A pszichológusok szerint a konkrétan meg-

fogalmazott célok jobban beválthatóak, mint 

a homályos felindulásokra alapozott fogadal-

mak. Jobb, ha a céljaink elsőnek valamilyen 

viselkedésre indulnak, nem pedig a konk-

rét céljainkra. Például, hogy mindenkinek 

érthető legyen: a célom, hogy több fi zetést 

szeretnék, akkor ehhez azt a viselkedést tár-

sítom, hogy több plusz munkát vagy túlórát 

kell vállalnom. Vagy gyakran valamilyen 

rossz tulajdonságunkhoz társítjuk a fogadal-

mat, például kövér vagyok, le akarok fogyni. 

Ezt csak azzal a viselkedéssel tudom elér-

ni, ha azt fogadom meg, hogy naponta 

legalább egy 

órát a test-

m o z g á s n a k 

szentelek. A 

fogadalom be-

tartásakor az is 

segít, ha tudjuk 

előre: lehet, hogy 

néha nem fogjuk 

tudni maradéktala-

nul betartani, így jó, 

ha felkészü-

lünk erre, és előre 

elhatározzuk: ez 

nem jogosít fel 

bennünket arra, 

hogy felhagyjunk 

a célunk követésével. 

A leggyakoribb problémát, 

visszaesést a visszavonhatat-

lan kudarc jeleként kezelünk, 

elfogadjuk, mintegy felmentve 

magunkat a további küzdel-

mek alól. Pedig ha jobban be-

legondolunk a fogadalom célja 

valaminek a megközelítése, nem 

a tökéletes elérése; a fogadalmat 

tevők nagyobb százalékának pedig 

nem sikerül első nekifutásra elérnie 

a célját. Ezen kívül még egy egyszerű 

probléma merülhet fel. Szimplán elfelejt-

jük a fogadalmunkat, mert a rossz szoká-

saink az évek hosszú során már úgy be-

lénk rögzültek. 

Jó, ha elfogadja az újévkor fogadalmat 

tevő, hogy a szokások megváltoztatása 

eleinte egy kényelmetlen folyamat ha 

ezzel a küzdelemmel barátkozunk meg, 

az kulcsa sikerünknek. Nincs sikerte-

lenség, csak nehézség és kihívás, ahogy 

egy sportoló is folyamatosan teljesít 

egy olyan célért, amit talán csak sok 

év múlva ér el.

Ha Ön is fogadalmat tett idén, ne 

habozzon értesíteni bennünket, 

hogy hogyan is tudja megvalósí-

tani azt az év folyamán! Legyen 

sikeres idén is a Fórum Debre-

cen Bevásárlóközponttal! 

„2014-ben jó leszek!”
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kedvesebb leszek az emberekkel, többet 

látogatom a rokonaimat, rendbe teszem

a kertet, a

házat, többet 

tanulok, és 
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2. Ha valamit te

azért jutalom jár.

3 . Elkerüljük azt a körny

visszahúzhat bennünket! (Cigiz
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k a megközelítése, nem 

s elérése; a fogadalmat 

yobb százalékának pedig 

ül első nekifutásra elérnie 

Ezen kívül még egy egyszerű 

merülhet fel. Szimplán elfelejt-

dalmunkat, mert a rossz szoká-

vek hosszú során már úgy be-

ültek.

ogadja az újévkor fogadalmat 

y a szokások megváltoztatása 

gy kényelmetlen folyamat ha 

üzdelemmel barátkozunk meg, 

sikerünknek. Nincs sikerte-

ak nehézség és kihívás, ahogy 

oló is folyamatosan teljesít

célért, amit talán csak sok 

ér el.

fogadalmat tett idén, ne

értesíteni bennünket, 

yan is tudja megvalósí-

z év folyamán! Legyen 

én is a Fórum Debre-

árlóközponttal!

Ajándék mesterfokon
Mindenki arra törekszik, hogy azokat, aki-

ket szeret, meglepje egy kis (nagy) meglepe-

téssel. Nehéz viszont olyan ajándékot találni, 

ami tényleg a lehető legnagyobb örömet okoz-

za családtagjainknak, barátainknak.

Mindenki került már olyan helyzetbe, 

hogy nem volt ötlete mit vegyen szerettei-

nek. Nem volt biztos a méreteiben, nem tud-

ta, melyik szín állna jól neki, 10-15 könyv is 

a stílusához illett. Ezek a problémák mind 

felmerülhetnek az ünnepek közeledtével. 

Mégis fontos, hogy olyan ajándékot válassz, 

ami nem csak egy darab lesz a polcon vagy 

felesleges 100-adik. Vége a gondolkodásnak, 

meg van az ajándék, amitől mindenkinek fü-

lig ér majd a szája. Biztosan azt fogod venni 

annak, aki fontos neked, ami az ő szívéhez 

a legközelebb áll. Vásárolj Fórum vásárlási 

utalványt és az ajándék garantáltan örök ma-

rad. Shoppingoljunk együtt!
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VISSZATEKINTŐ

Mesés karácsony a bevásárlóközpontba
  A nagy ünnepi forgatag lecsen-

gése után, mindenki meleg szívvel, sok-

sok szeretettel gondol vissza a meghitt 

családi vacsorákra, összejövetelekre, be-

szélgetésekre. Ha úgy gondolnánk milyen 

hamar elrepült a szeretet ünnepe, jusson 

eszünkbe, hogy a Fórum Bevásárlóköz-

pont már december elejétől gondosko-

dott arról, hogy az ünnep minden mozza-

natát, az előkészületektől kezdve egészen 

a családi rendezvényekig szeretetteljesen 

és örömmel éljük át. 

December elején egy gyönyörű, „hófödte” tá-

jat varázsoltak nekünk a bevásárlóközpont 

legalsó szintjére, teles-

tele havas fenyőfákkal, 

mézeskalács házikóval, 

törpékkel, az erdőkben 

honos állatkákkal, mint 

szarvas, őzike, vaddisz-

nó, róka, borz, sőt hattyúk. Séta közben bárki 

egy csodálatos meseországban érezhette ma-

gát. 

A karácsonyi áhitat sem maradhatott el, hisz 

lépten-nyomom csillogó karácsonyfákra buk-

kanhattunk, illetve a Fórum 120 üzletének kí-

nálatát idén is kis karácsonyi vásárral egészí-

tettük ki, ahol a kiállítók mindent megtettek 

azért, hogy megkönnyítsék a vásárlók dolgát 

praktikus ajándékötletekkel időt spórolva ez-

zel, hogy a családi szeretetben eltöltött idő 

még több legyen. Úgy gondolom, mindenki 

egyetért azzal, hogy nincs is szebb a sajátkészí-

tésű, személyre szóló ajándéknál. A Fórum Be-

vásárlóközpont ebben is a segítségünkre volt, 

hisz idén is óvodások, iskolások látogattak el 

hozzánk, a kézmű-

ves kuckóban pedig 

illatos mézeskalácsot 

süthettek, valamint 

saját készítésű ajándé-

kokat gyárthattak sze-

retteiknek. 

Ezen felül pedig min-

den hétvégén fellépők 

gondoskodtak arról, 

hogy a karácsony szel-

leme végig mellettünk 

legyen. December ele-

jén a Mikulás látogatott el hozzánk kedves ma-

nói kíséretében sok-sok örömet szerezve ezzel 

a csöppségeknek. Természetesen nem érkezett 

üres kézzel, hisz mindenki számára volt egy-

egy jó szava, dicsérete, tanácsa, jó kívánsága 

és persze ínycsiklandó fi nomsága is. Az ad-

venti hétvégéket is szebbnél-szebb előadások 

színesítették, hisz óvodásoktól, kisiskolások-

tól kezdve nyugdíjasokig, minden korosztály 

előadásában láthattunk érdekes produkciókat 

a Fórum legalsó szintjén felállított színpadon. 

Énekesek, együttesek, táncosok is szórakoz-

tatták a kedves látogatókat, érdeklődőket, vá-

sárolni vágyókat.  Sztárvendégekben sem volt 

hiány, hiszen december 14-én az America’s 

got talent című népszerű amerikai műsorból 

megismert Virginia State Gospel Chorale lé-

pett színpadra, elkápráztatva csodálatos hang-

jukkal a közönséget. Ugyanezen a napon volt 

látható a gyönyörű Szinetár Dóra énekesnő 

szívmelengető előadása is. Az adventi prog-

ramsorozat záró hétvégéjén pedig Hevesi Imre 

és a Zűrzavar Zenekar szórakoztatta a gyer-

kőcöket, kis erőt adva nekik a vásárlási döm-

ping kibírásához. Úgy gondolom, hogy kellő 

ünnepi hangulatot teremtett a Bevásárlóköz-

pont a 2013-as évben is. Bízom benne, hogy 

mindenki számára szeretetben, békességben, 

az otthon melegével átjárt családi kötelékben 

teltek az ünnepek, ezen felül pedig Mindenki-

nek Sikerekben gazdag, Boldog Új Esztendőt 

kíván a Fórum Bevásárlóközpont.

, 
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Jövőre megannyi családi programmal, új műsorokkal és

 folyamatosan frissülő cikkekkel várjuk Önöket 2014-ben is!

Nagyon Boldog Új Esztendőt kívánunk!

Papp Csilla- Alföld Tv vezetője

Nehéz Attila - Alföld Tv főszerkesztő Tóth Csaba Zsolt - Hajdupress főszerkesztő

Szűcs-Tarcsa Anita - stylist
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   Bár az első igazán nagy hóesés 

még várat magára, mi azért felkészülünk, 

hiszen bármikor megérkezhet a „várva-várt” 

téli havazás. Cikkünkben olvashattok majd 

a legkedveltebb téli sportokról valamint 

külföldi és magyar sí paradicsomokról.

Az elején a síelőknek kedvezek, összegyűjtöttem 

pár nagyon jó síelő helyet, illetve a ruházatról is 

szót ejtünk. Hiszen kinek jó az, ha már az elején jól 

megfázunk és oda a régóta tervezett téli vakáció?! 

Ha a hazai síelésről beszélünk, leginkább a na-

gyobb és ismertebb síterepek kerülnek szóba. 

Vannak azonban kevésbé ismert hazai sípályák. 

Első állomásunk Tokaj, sokaknak a fi nom bor jut 

eszébe elsőként, de jó ha tudják, hogy emellett egy 

egész jó kis sípályával is büszkélkedhet a híres bor-

vidék. Amint a hó megérkezik a felvonókat is be-

indítják és az idei évtől egy új taposó szán is segíte-

ni fogja az üzemeltetők munkáját. Amennyiben a 

hó engedi, minden szombaton és vasárnap várják 

az idelátogató síelni vágyókat. 

Mátraszentlászló a következő megálló. A kis 

falu Budapest felől a Gyöngyös - Mátraháza 

- Galyatető útvonalon közelíthető meg. A há-

rom mátrai „szent” falu közül elsőként érünk 

Mátraszentlászlóra. A tavalyi szezon nem mond-

ható túl sikeresnek az Ő szempontjukból. Bár 

sokszor térdig ért a hó, a látogatók még sem ér-

keztek meg. A maroknyi csapat azonban nem adta 

fel, új lendületet véve, idén is megnyitja kapuit a 

mátraszentlászlói pálya. Remélhetőleg idén na-

gyobb sikerrel.

Természetesen aki a külföldi túra mellett dönt, 

annak is szolgálhatunk jó tippekkel. 

A legfelkapottabb országok, Ausztria, 

Franciaország, Olaszország és Né-

metország. A felsoroltak közül is 

Ausztria a legnépszerűbb, hiszen 

a „sógoréknál” tulajdonképpen 

minden adott. Közel is van, 

külföld is, általában hó is 

van, jobbnál jobb pályák 

és szállások közül választhatunk és az árak is meg-

fi zethetőek. Néhány kedvelt sípálya: Annaberg, 

Semmering-Stuhleck, Bad Kleinkirchheim, 

Gerlitzen Alpe, Nassfeld - Hermagor és végül, de 

nem utolsó sorban Hochkar.

A kereső oldalakon rengeteg információt ka-

punk a síterepekről. Tulajdonképpen min-

dent megtudhatunk az elhelyezkedéstől 

az áron át a bérlési lehetőségekig. Arról is 

kaphatunk felvilágosítást, hogy milyen 

lehetőségek van-

nak a környéken 

azoknak, akik 

esetleg nem 

a pályán 

szeretné-

nek kikapcsolódni. Hozzáteszem, hogy a fenti 

tájékoztató nem csak a síelőknek szól, hiszen 

általában a sípályákon már kialakításra került 

egy olyan rész, ahol a szánkózni vágyók kap-

csolódhatnak ki. Így mindenkit arra buzdítok, 

hogy vegye elő a régi szánkóját és induljon el 

a hegyekbe, mivel nem csak egy nagyon jó téli 

testmozgás, de emellett rengeteg vidám és feled-

hetetlen percet élhetünk meg a családdal vagy 

egy jó kis baráti társasággal. Azt viszont min-

denképp kiemelem, hogy ne felejtsünk el jól 

felöltözni. Ma már nem okozhat gondot az sem, 

ha a divatos téli ruhákban szeretnénk pompázni 

a felkapott síparadicsomokban. Az idei évben 

is rengeteg fazon és szín közül választhatunk 

és ami a legjobb benne, hogy a sítúra után sem 

kell a szekrény mélyére pakolni a megvásárolt 

ruhákat, hiszen a tervezők fi gyelnek arra, hogy 

a mindennapokban is hordható szetteket állítsa-

nak össze.  Aki attól tartana, hogy egy vagyonba 

kerül a téli ruhatár feltöltése, most rácáfolunk 

hiszen az árak tekintetében is széles választék-

ra lelhetünk és a pénztárca kímélő márkák is 

felzárkóztak és piacra dobtak rengeteg mutatós 

darabot.  

A Fórum Bevásárlóközpont üzletei hatalmas vá-

lasztékkal várják a tél szerelmeseit. 

Síszezon indul

Színes borskéregben sült szűzpecsenye és/
vagy csirkemell , házi rösti burgonyával , 

rukkolás paradicsomsalátával 

Elkészítés:
6 deci tejszínt felteszünk főzni, beletesszük 

a cukrot beletesszük a vanília rudat. A lap-

zselatinokat langyos vízben megáztatjuk. 

Külön a maradék tejszínt habbá verem mi-

kor felfőtt a tejszínem, a tűzről lehúzom és 

5 perc múlva hozzá adom a beáztatott zselatin lapokat és a habbá vert tejszínhabot majd formába öntöm és 

5 c fokos hűtőben 4-5 óra múlva tálalom.

Gyümölcsmártás: 0,5 kg erdei gyümölcs 6 dkg kristály cukor a gyümölcs felét a cukorral víz nélkül felteszem 

főni ha a gyümölcsök szétfőttek bot turmixal össze turmixolom szűrőn keresztül át szűröm. Az átszűrt már-

táshoz hozzá adom a maradék gyümölcsöt,  a panakotát a formából kivéve a gyümölccsel tálalom.

Hozzávalók
• 1 l tejszín, 

• ráma 

• 31% habtejszín, 

• 1 db vanília rúd, 

• 30 dkg kristálycukor, 

• másfél csomag dr.otker lapzselatin   

  (9 db lap) 

Sütőtök leves

Panna cot ta erdei gyümölcs coulissal

KIADJA:

ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 

4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-810

Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806

Lengyel Annamária 52/598-805

Szűcs-Tarcsa Anita 20-911-4700

Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft . 

4029 Debrecen, Csapó utca 30  Tel.: +36 (52) 520-170  

Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, Dudás Dóra, Siket Andrea

Nyomtatás: Inform Média Kft . 

4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor
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Előző kirakós 

játékunk 

nyertese 

Berecz Adél!
A nyertes 5.000 Ft értékű 

utalványt nyert 

a Cívis Delikát 

felajánlásával.

Elkészítés: 
Sütőtököt 200 fokon 1 óráig sütöm 

majd héjából ki kaparom és kevés vi-

zel össze turmixolom visszahelyezem 

főni. A lisztet a tejszint és  vizet adok 

hozzá. Majd felfőzöm és cukorral és 

sóval beízesítem. Tálalásnál bacon 

csipset és tökmag olajat adok.!

Hozzávalók: 
• sütötök 0,8kg 

• főzőtejszín 0,4 liter 

• só, cukor, 

• liszt 0,05kg

Elkészítés: 
A burgonyát megfőzzük héjában, majd ki hűtjük és összetörjük. Hozzá adjuk az egy tojást a lisztet só bors +a vöröshagymát amit ösz-

szevágtunk és lepirítottunk kevés olajban .Az egészet összegyúrjuk és kis kerek lepényeket formálunk belőlük. Kevés olajon megsütjük. 

A húst a színes borssal beszórjuk, majd olajat rá téve 1-2 órán át pácoljuk. Pácolás után  serpenyőben meg sütjük mindkét oldalát majd 

sütőbe helyezve 180 fokon 10 percig sütöm .A paradicsomsalátát, a már megszokott módon elkészítem annyi különbséggel, hogy a vé-

gén ruccolát keverek bele. Mártás:0,1kg liszt vaj 0,1 tej 0,2 só bors 0,02 zsálya 0,1 tejszín, fokhagyma 0.02.   A vajat megolvasztjuk és 

beletesszük a lisztet, tejet, tejszín,zsályát, sót, borsot, fokhagymát és felforraljuk. Receptek: Réday Attila, mesterszakács

Hozzávalók: 
• Csirkemell 0,6kg vagy szűz színes • bors őrölt +tengeri só • 2dcl olaj • 0,6kg burgonya v hagyma 0,1kg 

• 1db tojás • 0,1kg liszt  • 0,05 étkezési keményítő paradicsom • 0,4kg  lilahagyma • 0,1kg ecet só cukor a salátához, 

• ruccola 0,1kg • kevés pirított szezámmag .

, j , g y j p

mátraszentlászlói pálya. Remélhetőleg idén na-

gyobb sikerrel.

Természetesen aki a külföldi túra mellett dönt,

annak is szolgálhatunk jó tippekkel. 

A legfelkapottabb országok, Ausztria, 

Franciaország, Olaszország és Né-

metország. A felsoroltak közül is

Ausztria a legnépszerűbb, hiszen

a „sógoréknál” tulajdonképpen 

minden adott. Közel is van, 

külföld is, általában hó is

van, jobbnál jobb pályák 

p , g g ,

nem utolsó sorban Hochkar.

A kereső oldalakon rengeteg információt ka-

punk a síterepekről. Tulajdonképpen min-

dent megtudhatunk az elhelyezkedéstől

az áron át a bérlési lehetőségekig. Arról is

kaphatunk felvilágosítást, hogy milyen

lehetőségek van-

nak a környéken

azoknak, akik

esetleg nem

a pályán

szeretné-

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 

küldje el vagy vigye be személyesen az 

üzletközpont címére, és nyerjen egy 

5 000 Ft-os vásárlási utalványt!

Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóköz-

pont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30. 

A szelvényeket az információs pultnál 

személyesen lehet leadni, amelyekre 

kérjük írják rá a beküldő nevét, címét és 

telefonszámát.

Beküldési határidő: 2014. január 22.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 

pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ
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