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Megközelíthető az alábbi 
tömegközlekedési 

eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os, 

22-es, 24-es és 43-as 
autóbuszokkal, 

a 3-as és a 3A jelzésű 
trolibuszokkal, 

valamint az 1-es és 2-es 
villamossal.

A Parkolóház 
H-Szo 6-22 óráig 

várja Önöket!

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- Kedd- Szerda- Csütörtök:  09:00-20:00
Péntek- Szombat:  09:00-21:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
Megérkezett az év utolsó hónapja, 
hamarosan itt a Karácsony, Bevá-
sárlóközpontunk is ünnepi díszbe 
öltözött. Látogatóink megcsodál-
hatják 12 méteres óriásfenyőnket, 
zongoránkon pedig felcsendülnek a 
legismertebb karácsonyi dallamok. 
A közelgő ünnepekre való tekintettel 
szeretnénk kicsit megkönnyíteni a 
készülődést az Önök számára. Angel 
Service szolgáltatásunk segítségével 
az ingyenes ruhatár mellett a Fórum 
Angyalok hasznos ajándéktippekkel 
látják el az érdeklődőket, a lobby bo-
yok pedig segítenek a nehéz csoma-
gok cipelésében. A kisebbek kézmű-
ves műhelyünkben mézeskalácsot 
süthetnek, illetve karácsonyi dísze-
ket készíthetnek. Ezúton szeretnénk 
megköszönni minden kedves láto-
gatónknak a bizalmat. Békés, Boldog 
Karácsonyt és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet Kívánunk Önnek és 
Kedves Családjának!

Töltsük együtt a decembert, 
remélem jövőre is találkozunk!

Átányi Ajtony center-menedzser

www.forumdebrecen.hu Együtt az igazi

SZERETJÜK A MENNYEI ÉLMÉNYEKET  
ANGYALI SHOPPING | NOVEMBER 27. – DECEMBER 24.

 A Fórum Bevásárlóközpont 
már az ünnepi pompájában díszeleg, 
hiszen hamarosan itt a várva várt ka-
rácsony. A szeretet ünnepe előtt azon-
ban még rengeteg meglepetést tarto-
gatunk kedves vásárlóinknak.

Egy szempillantás alatt repült el a Fó-
rum 2015-ös éve, tele izgalmas progra-
mokkal, látványos kiállításokkal és le-
hengerlő fellépőkkel. Biztosak vagyunk 
benne, hogy a december is maradandó 
élményekkel szolgál majd kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt!
A tavalyi évhez hasonlóan a Fórum idén 
is csatlakozott a Bihari Állami Gon-
dozottak Egyesületének kezdeménye-

zéséhez, a Csoki Gyűjtő Akcióhoz. A 
tavalyi program sikerét bizonyítja, hogy 
a szervezők ezer nehéz sorsú gyermek 
ünnepét tették szebbé és édesebbé. A 
program fő gyűjtőhelye idén a Fórum 
Bevásárlóközpont, ahová már kihelyez-
tünk egy nagy gyűjtőládát az ajándék 
csokoládék számára. Legyen vidám 
mindenki karácsonya, segítsünk együtt 
a gyermekeken!
Aki az utóbbi napokban a centerben járt, 
az egy igazi, hamisítatlan karácsonyi vi-
lágba csöppenhetett. A felnőtteknek 
ugyanis november 27-től december 23-
ig minden nap zongoraszóval segítünk 
ráhangolódni az ünnepre, a gyerekeket 
pedig karácsonyi mesemondással igyek-

szünk elbűvölni. Ezen túl sok-sok debre-
ceni tehetséges énekes és táncos mutat-
kozik be a Fórum színpadán. Érdemes 
lesz velünk tartani az adventi vasárna-
pokon is, hiszen sztárfellépők érkeznek 
hozzánk, hogy igazi koncertélménnyel 
ajándékozzák meg a debrecenieket.
Az idei karácsonyi hajrára egy újdon-
sággal is készültünk. Szeretnénk meg-
könnyíteni kedves látogatóink ajándék-
vásárlását, amihez gyönyörű angyalokat 
és fess londinereket hívtunk segítségül. 
Hogy mi is lesz a feladatuk? A lányok a 
férfi ak és a nők, a gyerekek és a felnőttek 
számára segédkeznek majd kiválasztani 
a megfelelő ajándékokat. Amikor pedig 
megvannak a meglepetések, a fi úk a cso-

magokat elviszik mindenki autójához, 
így óvják meg Önöket a cipekedéstől. Ha 
tehát az elkövetkezendő hetekben iPad-
es angyalkák és jóképű fi atalemberek 
állítják meg Önöket a Fórumban, nyu-
godtan fogadják el a segítségüket!
Azonban nem csak az angyalok igyekez-
nek megkönnyíteni az ünnepi bevásár-
lást, de mi is igyekszünk kitenni magun-
kért. Ha továbblapoznak a Magazinban, 
reméljük, hogy ajándékötleteinkkel 
hozzájárulhatunk az áhított meglepetés 
megszerzéséhez.
Tartsanak tehát decemberben is a Fó-
rum Bevásárlóközponttal, hogy Önök-
nek és szeretteiknek felejthetetlen kará-
csonyban legyen részük!

Á

Sztárfellépők, Sztárfellépők, 
Bábszínház, Bábszínház, 

Gyerek zenekarok Gyerek zenekarok 
egész decemberben!egész decemberben!

Csoki Gyűjtő Akció 
Támogasd te is a nehéz 
sorsú gyerekeket egy 
tábla csokival és 
keresd gyűjtőpontunkat 
a Fórumban.

Angyal shopping 
Nem tudod milyen 
ajándékot vennél 
szeretteidnek, vedd 
igénybe angyali 
ajándék tippjeinket.

Decemberi 
vasárnapok!
Decemberben 
minden vasárnap 
nyitva vagyunk, 
részletek a magazin 
2. oldalán.

DECEMBERBEN 
MINDEN 

VASÁRNAP 
NYITVA 

VAGYUNK!
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  Lágy fényekkel bevilágított tér, fris-
sen pörkölt kávé illata, és andalító dzsessz. A 
zongorista lehunyt szemmel játszik. A vendé-
geket átjárja az ünnepi hangulat.

Pedig nem egy századeleji budapesti lokálban 
járunk, hanem a Fórum Bevásárlóközpontban. 
November 27-től ugyanis egészen karácsonyig, a 
meghitt ünnapi hangolódást elősegítendő, majd-
nem minden nap 16.30-tól élő bárzene fog 
szólni, amelyet a -1. szinten lehet meghall-
gatni.
„Szó szerint varázslatos lesz az előadás, 
hiszen egy százéves zongorával szólalta-
tom majd meg a könnyűzenét, fi lmslá-
gereket, szvinget és dzsesszt is tartal-
mazó repertoáromat, egy trükknek 
köszönhetően modern, digitális 
hangzással”- avat be bennünket a 
kulisszatitkaiba Vajda István zon-
goraművész.
A karácsony előtti időszakban 
sokszor megfeledkezünk az 
ünnep valódi céljáról, a meg-
hittségről. De akkor sem a 
mennyei öröm tükrö-
ződik az arcunkon, 
amikor cse-
meténk min-
den színészi 
tehetségét 
latba vetve 

produkál hisztirohamot a játékbolt közepén, a ti-
zenötödik csillámpónijáért epekedve.
Ebben a helyzetben nagy segítséget jelenthetnek 
majd az Alföld Televízió műsorvezetői, mert a 
kicsik fi gyelmét minden nap 17.00 órától téli me-
séket olvasva, mesemondókként fogják elterelni. 
De az sem marad támasz nélkül, akinek szeme 
fénye hétvégére időzíti a szívszaggató előadást. 
Szombatonként ugyanis a Fórum ideiglenes Báb-

színházában maga Jancsi, Juliska, Holle anyó és 
Hófehérke lesznek segítségére a gyerekek szó-
rakoztatásában.
Ha időközben hidegre fordulna a debrece-

ni idő, akkor a Feeling Tánc és Mazsorett 
Egyesület a latinos stílusú és hangulatú 
táncbemutatóival biztosan felpezsdíti 
majd a hangulatot.
„Rendszeresen szereplünk külföldi 

és hazai versenyeken. Jártunk már 
Olaszországban, Franciaország-
ban is. Idén a Virágkarneválon a 
művészeti csoportok kategóriá-

ban elhoztuk az első helyezést, 
amire azért is nagyon büszkék 

vagyunk, mert még a legfi -
atalabb, négy éves kis tánco-

saink is hősiesen helyt-
álltak - a rossz időben 

ellenére is” 
- sorolja a 

sikereket 
a csoport 

vezetője, Takács-Pántya Barbara. A régió legszebb 
bevásárlóközpontja november-decemberi ren-
dezvényei között szerepelnek olyan sztárok kon-
certjei is, mint az X-faktor-döntős Takács Nikolas 
(december 20., 17.00 óra), Lola (december 13., 
17.00 óra), vagy a népszerű hiphop-csapat, a 
Children of Distance (november 29., 17.00 óra). 
December 6-án, a Mikulás Show-t követően 
pedig Muri Enikő is fel fog lépni.
De nemcsak a koncertek és prog-
ramok miatt lesz érdemes a 
Fórumba látogatni ebben az 
időszakban. Aki minimum 
10.000 Ft értékben vásárol ka-
rácsonyra, annak a csomagoló 
standuknál még az ajándékok 
csomagolásában is segítünk! 
Vásárlás után, egy nyere-
ményszelvény kitöl-
tésével pedig köze-
lebb kerülhetnek 
az alábbi értékes 
nye re m é nyek -
hez: 5 db „csalá-
di” (egyenként 
10.600 Ft értékű, 
2 fő felnőtt és 2 fő 
gyermek részére 
szóló) egész na-
pos élmény-
fürdőzés az 
Aqu at i c u m 
Mediterrán 
É lményf ür-
dőben; 5 db, 
egyenként 10 
ezer Ft-os Aquaticum Wellness-sziget ajándék-
utalvány; 6 fő részére tematikus hétvége a Rátka 

Hotelben, az Angyal Borászat és Szőlőbirtokon.
Minden kedves vásárlónknak örömteli készülő-
dést kívánunk!

Zöld fenyő és zongoraszó, 
avagy karácsony a Fórumban

FÓRUM DEBRECEN ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Üzleteink hosszabbított nyitva tartása: 

2015. december 6. – Bronzvasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 13. – Ezüstvasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 20. – Aranyvasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 27. – (választott) vasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 21., 22., 23. – 09:00-21:00-ig

2015. december 24. és december 31. – 09:00-12:00-ig

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

2015. december 6. – Bronzvasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 13. – Ezüstvasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 20. – Aranyvasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 27. – (választott) vasárnap: 10:00-20:00-ig

2015. december 21., 22., 23. – 09:00-21:00-ig

2015. december 24. és december 31. – 09:00-12:00-ig

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

December 9-én a Újkerti Közösségi Ház karácsonyi programjai a Fórumba kerülnek megren-
dezésre. Itt kézműves programokkal, adventi ajándék- és dísztárgy készítéssel várják az ér-
deklődőket. Délután fellép többek közt a Pántlika Néptánc Csoport, a Debreceni Freestyle 
Dance Club, este 18.00-tól pedig a Karády Katalin emlékverseny döntőse, Soós Judit ad majd 
elő fi lmslágereket és Edith Piaf sanzonokat is.
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

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

DivatfórumDivatfórum
  Az idei szezon legdivatosabb színe a méregzöld, amely egyfelől a csodás karácsonyi hangulatot idézi fel bennünk, másfelől az örökzöld fenyőfa színeivel is harmonizál. 

Lássuk, hogyan válassz most az ünnepekre outfi tet!
Mint mindenki, már mi is óriási lázban égünk, ha meglátjuk a Fórum kirakatait vagy az esti fényeket a bevásárlóközpont falán. Idén ezt próbáljuk stílusosan visszatükrözni az öltözetünkkel is.
A feketével mint örök darabbal sosem foghatsz mellé! Ha a fekete szettedet megbolondítod egy ezüst cipővel vagy táskával, biztosan nyert ügyed lesz, és a családtagjaid elismerő szavaiban sem lesz 
hiány. A bunda is rendkívül trendi darab, így ha bundával, esetleg bundastólával egészíted ki az elegáns ruhádat, te lehetsz a karácsony legékesebb része. A méregzöld ruhádban csodásan nézhetsz 
ki, ha barna bőröd, illetve barna vagy sötét hajad van. Egy-egy jól megválasztott kiegészítővel, nagyobb nyaklánccal vagy esetleg hajdísszel még nagyobb feltűnést kelthetsz. Ha kifogástalan alakod 
van, bátran merj testhez feszülő ruhát felvenni, ha esetleg van mit takargatnod, akkor a bővebb darabok lesznek a legmegfelelőbbek a számodra. A magassarkú rövid vagy hosszúszárú csizma, eset-
leg félcipő elengedhetetlen, ha nőies megjelenésre törekszel. A női táska is elengedhetetlen kelléke a karácsonyi szettednek, most főként a clutch az, amely igazán királynői megjelenést kölcsönöz 
neked. Minél kisebb, annál jobb!
Ha nemcsak a kiegészítőidben, de a ruháidban is szereted az ezüst vagy esetleg az arany színt, vagy nem félsz egy-egy fl itteresebb ruhát felvenni, akkor ez a te ünneped lesz, hiszen bátran felveheted 
mindazt, amire esetleg más alkalmakkor nem volt lehetőséged, de mindig is nagyon tetszett neked. A csipke mintázatú szoknyák, felsők jól kombinálhatóak egy-egy egyszerűbb fazonnal, akár egy 
basic felsővel, amelyet egy szőrmés mellénnyel vagy bundával ki-ki ízlésének megfelelően egészíthet ki. Ha viszont hétköznapokon a vagányabb, lazább stílus kedvelője vagy, és úgy gondolod, hogy 
te még karácsonykor sem vagy hajlandó magassarkú cipőbe bújni, ne aggódj, neked is van egy-két tippünk. Az overállal nem lőhetsz mellé, főleg akkor nem, ha fekete. Természetesen, ha szeretnéd, 
lehet feszülősebb fazon, de ha úgy érzed, hogy abban feszengnél egy-egy jóízűen elfogyasztott töltött káposzta után, akkor vegyél egy bővebb fazonú overállt, dobd fel egy szőrmés mellénnyel, 
vegyél fel hozzá egy fekete lakk vagy natúr mokaszínt, egy pici csillogó clutchot, és hidd el, el lesznek tőled ájulva! 
Az idei legfőbb tippem mindenki számára a következő: a nagy bevásárlásban ne feledkezz el magadról sem, ne kapkodj, inkább a belső hangodra fi gyelj! Ha erre koncentrálsz, hidd el, a vásárlásoknál 
sem lőhetsz mellé!  Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek!

1. Ági
Felső (New Yorker)  7.990Ft;
Szoknya (Envy)  19.990Ft;
Táska (Bijou Brigitte)  14.990Ft;
Cipő (Tamaris)  24.990Ft;
Fülbevaló (Mango)  4.995Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  5.990Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  4.990Ft;

2. Kincső
Kabát (Magenta)  45.900Ft;
Ruha (Mango)  6.595Ft;
Táska (Salamander)  74.990Ft;
Cipő (Salamander)  44.990Ft;
Fülbevaló 
(Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  18.900Ft;
Karkötő 
(Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  19.900Ft;

3. Bea
Ruha (Art’z Modell)  34.900Ft;
Táska (New Yorker)  5.290Ft;
Cipő (Tamaris)  25.990Ft;
Fejpánt (Bijou Brigitte)  3.990Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.990Ft;

4. Cintia
Ruha (Art’z Modell)  27.500Ft;
Szőrme (Promod)  8.495Ft;
Táska (Mango)  8.995Ft;
Cipő (Salamander)  49.990Ft;

5. Kinga
Ing (Mango)  6.995Ft;
Nadrág (Sugarbird)  20.990Ft;
Táska (Magenta)  5.990Ft;
Cipő 
(Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  62.900Ft;
Nyaklánc (Promod)  5.995Ft;

6. Ági
Felső (Sugarbird)  19.990Ft;
Szoknya (Promod)  10.995Ft;
Táska (Promod)  5.495Ft;
Cipő (Tamaris)  14.990Ft;
Nyaklánc (Promod)  5.495Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990Ft;

7. Kinga
Mellény (Art’z Modell)  28.500Ft;
Felső (Magenta)  12.900Ft;
Szoknya (Magenta)  14.990Ft;
Táska (Salamander)  47.990Ft;
Cipő (Reno)  14.490Ft;
Nyaklánc 
(Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  26.900Ft;
Karkötő 
(Art’z Modell- Cango&Rinaldi)  27.900Ft;

8. Cintia
Ruha (Mango)  12.995Ft;
Táska (Salamander)  37.990Ft;
Cipő (Reno)  11.990Ft;
Karkötő 
(Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  21.900Ft; 

9. Bea
Kabát (Promod)  17.995Ft;
Felső (Mango)   6995 Ft;
Nadrágszoknya (Magenta)  15.900Ft;
Táska (Mango)  6.995Ft;
Cipő (Reno)  17.990Ft;
Nyaklánc
 (Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  26.900Ft;
Karkötő 
(Art’z Modell-Cango&Rinaldi)  27.900Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.490Ft;

10. Kincső
Mellény (Magenta)  37.900Ft;
Overál (New Yorker)  4.690Ft;
Táska (Bijou Brigitte)  14.990Ft;
Cipő (Salamander)  54.990Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  12.990Ft;

1. 2. 3. 4. 5.

6.
7. 8. 9. 10.
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 Vészesen közeledik a karácsony, 
így egyre nagyobb fejtörést okoz szá-
munkra, hogy szeretteinket milyen aján-
dékkal lepjük meg. Vajon minek örülne 
legjobban a nagymama, a nagypapa? 

Nem elég azonban megszületnie az ötletnek, 
hiszen azt is érdemes szem előtt tartanunk, 
hogy a pénztárcánkhoz is igazodjon a kisze-
melt ajándék. Itt a legújabb dobásunk, ami-
vel levesszük a karácsonyi vásárlás minden 
gondját-baját a Fórum vásárlóinak válláról.
Aki az elmúlt napokban a centerben járt, egy 
igazi, hamisítatlan karácsonyi világba csöp-
penhetett. Az ünnepi hangulat minden évben 
garantált a Fórumban, az idei karácsonyi idő-
szakban azonban egy új szolgáltatással bőví-
tettük a bevásárlóközpont kínálatát: gyönyö-
rű angyalok és fess londinerek segítik kedves 
látogatóink ünnepi készülődését. Hogyan is 
jött az ötlet? Tavaly már összegyűjtöttük a 
legjobb karácsonyi ajándékokat és vitrinek-
be helyeztük, amelyek segítettek inspirálódni 
abban, hogy kit mivel lepjen meg a szeretet 
ünnepén. Ezt az ötletet gondoltuk tovább 
idén és angyalokat szerződtettünk,  akik szá-
mos üzletünk egyedi ajándékötleteit gyűjtöt-
ték össze, mindenre figyelve: nemre, korosz-
tályra és nem utolsósorban az árra is. Ezután 
megszületett az oldal, ahol bárki kénye-kedve 
szerint kaphat ötleteket. Az angyalok termé-

szetesen december elejétől személyesen is a 
vásárlók kedvére tesznek majd, hiszen egy 
iPad segítségével minden látogatónak, aki tá-
mogatást kér, segítenek választani a sok-sok 
termék, ruha, kiegészítő, ékszer és parfüm 
közül. Így nagymama biztosan a legízletesebb 
ételekkel bővelkedő szakácskönyvet kapja 
majd, nagypapa a legszebb és legmelegebb 
sálat, apa a legújabb csúcstelefont, anya a leg-
különlegesebb ékszert, kisöcsi a legmenőbb 
számítógépes játékot, Ön pedig a sok-sok 
időt, amit velünk megspórol.
Valljuk be, hogy a tanácstalanságon túl a 
legrosszabb dolog ilyenkor a cipekedés. 
Ne ijedjenek meg azonban, hiszen jóképű 
londinerjeink csak is azért vannak, hogy se-
gítsenek a csomagokat eljuttatni a kocsikig 
vagy akár üzletről-üzletre barangolni. Kell 
ennél több? Ha tehát az elkövetkezendő he-
tekben iPad-es angyalkák és elegáns fiatal-
emberek állítják meg a Fórumban, nyugod-
tan fogadja el segítségüket! Így a csomag- és 
ajándékvásárlást ki is pipálhatjuk!
Hogy még néhány extrát említsek: ingye-
nes ruhatárral várjuk vásárlóinkat ebben 
az időszakban. Így biztos lehet benne, hogy 
nem melegszik Önre a kabát az első boltban 
és nem lesz ideges, amikor a felesége már a 
tizedik ruhát próbálja.
Sőt, ha 10.000 Ft felett vásárolnak a center-
ben, az információs pultnál kitöltött nyere-
ményszelvénnyel értékes ajándékokat nyer-
hetnek! Ezen túl, ha szeretné, a csomagoló 
kupont is beváltjuk, nem kell otthon az ünne-
pi borítással bajlódnia, a megvásárolt termé-
keket ízlésesen becsomagoljuk!

Zsúfoltabb napokon a személygépkocsival 
érkezőket a Fórum Biztonsági Őrangyalok 
segítik majd a be- és kijutásban.
Stressz-mentes karácsonyt kívánunk min-
den kedves vásárlónknak! Ez az idei mot-
tónk.

Angyali shopping

p gy
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 Alig bírod már kivárni, hogy fenyő-
illat lengje be a házat, és minden dísz, masni 
a helyére kerüljön? Visszaszámlálod a napo-
kat, és legalább háromszor becsomagoltál 
már minden ajándékot? Viszont fogalmad 
sincs, hogy mi legyen az ünnepi menü? Segí-
tünk! Íme néhány hagyományos karácsonyi 
fi nomság újragondolva, hogy garantáltan te 
legyél a nap hőse, és az év legjobb szakácsa.

A magyar konyha három dologról ismert: papri-
kás, fűszeres és nehéz. Az ünnepi fogásaink sem 
a könnyedségükről vagy a gyors elkészítésükről 
híresek. A töltött káposzta vagy a halászlé friss 
cipóval mind olyan étel, amivel tuti, hogy a fél 
napot a konyhába száműzve töltjük. Ráadásul egy 
hét leforgása alatt óriási pókhasat növesztünk, és 
mire szilveszterkor éjfélt üt az óra, már az újévi 
diéta miatt fáj a fejünk. De akkor mit tegyünk az 
asztalra?

Előétel – lazac pástétom

Az éhes vendégsereg tutira nem tud majd betelni 
ezzel a pikáns, ízletes pástétommal! 
- A füstölt lazacot egy kevés vajjal turmixold ösz-
sze, tegyél hozzá egy kevés tejszínt, borsot, csipet-
nyi sót, ízlés szerint citromlét, majd apríts hozzá 
metélőhagymát. A tálaláshoz pedig karikázz össze 
egy bagettet, és pirítsd meg.

Leves – karácsonyi gyümölcsleves 

Minden évben halászlé kerül az asztalra. Nálunk 
legalábbis bevett szokás, hogy valami halféle rotyog 
a lábasban. Ebben az esztendőben viszont meg-
fogadtam, hogy nem halleves lesz a tányérokban, 
hanem a kedvenc gyümölcslevesem, felturbóz-
va. - Készíts elő néhány deci bort (egy pohárkával 
tölts magadnak is!), majd az áfonyadzsemet főzd fel 
benne. Egy külön tálba készíts elő tejet, habverővel 

dolgozz bele lisztet, fahéjat, mézet és reszelt citrom-
héjat. Ha kész, öntsd egybe, forrald össze, majd 
irány a hűtő! A tálaláshoz használj tejszínhabot és 
reszelt citromhéjat. A végeredmény egy könnyű, 
ünnepi leves, amiből mindenki repetázni fog! 

Főétel – göngyölt húsok minden mennyiségben 

A pikáns előétel és a leves után jöhetnek a sültek. 
Könnyíthetünk a dolgon, ha előző nap bepácoljuk 
a húsokat, legyen szó csirkemellről, karajról vagy 
tarjáról. Fűszerezzük kedvünk szerint, készítsünk 
mézes-mustáros pácot, vagy dörzsöljük át fok-
hagymával. Hagyjuk állni a hűtőben egy éjsza-
kára, hogy a húsnak legyen ideje magába szívni a 
fűszereket.
- Az előkészített hússzeletekbe göngyöljünk aszalt 
szilvát vagy barackot, és amennyiben szükséges, 
fogpiszkálóval tűzzük össze. 
Pirított csirkemájjal, dióval töltött húst is ké-
szíthetünk, és ha tovább akarjuk fokozni az 
ízélményeket, bújtassuk a húst bacon köntösbe!
Köretnek készítsünk tepsiben sült krumplit vagy 
bulgurt. De mindenképp legyen az asztalon friss 
zöldségekből válogatott saláta is, fokhagymás 
vagy ezer sziget öntettel.

Desszert – rizses megoldások

A gyomorkímélő falatok után még a desszertnek 
is jut hely. Ahelyett, hogy ismét szaloncukorral 
ennénk tele magunkat, vagy megint egyfolytá-
ban bejglivel tömnénk a hasunkat, most valami 
egészen mást ajánlok. -Főzzünk tejberizst. Egy 
edényben kockázzunk fel tejkaramellát, olvasz-
szuk meg, majd miután hagytuk kissé megder-
medni, keverjünk hozzá mascarpone-t. Olvasz-
szunk étcsokoládét is, majd keverjük a karamellés 
krémhez. A tálalás akkor a legszebb, ha átlátszó 
tálakban rétegezzük egymásra a tejberizst és a 
csokis-karamellás krémet.

Három, kettő, egy! 
Irány az ünnepi asztal!

  A fi atal énekesnő, Lola tíz évvel 
ezelőtt robbant be a köztudatba. Akkor az 
Eurovíziós Dalverseny magyarországi nem-
zeti döntőjén mutatkozott be Szerelem című 
dalával. Legelső albuma 2006 márciusában 
jelent meg Álomtánc címmel, melynek Hallja 
meg a világ című slágere több mint két hó-
napig szerepelt a Mahasz országos rádiós lis-
ta élén. Ez az év különösen sikeres volt Lola 
számára, hiszen minden hazai zenei díjkiosz-
tón megnyerte „az év énekesnője” kategóri-
át. Fiatalok ezrei dúdolták Titokban álmo-
doztunk, Ünnepelj ma velünk és Más lettél 
című zenéit is. A tinisztár mára már felnőtt, 
sikere azonban töretlen. Mai napig az egyik 
legnépszerűbb énekesnők között tartják 
számon országszerte. Az ifj ú tehetség a har-
madik adventi vasárnapon, december 13-án 
a Fórum Bevásárlóközpontba látogat. Ennek 
apropóján beszélgettünk a bársonyos han-
gú énekesnővel a szeretet ünnepéről.

A tinisztár mára már felnőtt és jelenleg or-
szágszerte az egyik legnépszerűbb énekes-
nők között tartják számon Lolát. A fiatal 
tehetség a harmadik adventi vasárnapon, 
december 13-án a Fórum Bevásárlóközpont-
ba látogat. Ennek apropóján beszélgettünk a 
bársonyos hangú énekesnővel a szeretet ün-
nepéről.

Számodra mit jelent a karácsony?
Gyerekkorom óta imádom. Akkor azt jelen-
tette, hogy végre egész nap a családdal vol-
tam, a nagypapám mesélt nekem, a nagyma-
mám isteni ételeket főzött.

Hogyan készülsz a szeretet ünnepére?
Nagyon várom! Már november elején el-
kezdem nézegetni a díszeket. Imádom a ka-
rácsonyi recepteket is, bár általában nincs 
időm elkészíteni őket. Nagyon fontos, hogy 
feldíszíthessem a lakást! Nemrég elköltöz-
tünk, ez lesz az első karácsonyunk az új he-
lyen.

Igazi, hamisítatlan fenyőfa vagy műfenyő? 
Milyen színekben pompázik majd idén a 
karácsonyfád?
Van egy műfám. Az én életformámhoz ön-
zőség lenne, ha kivágatnék egy fát, hiszen 
egész karácsonykor jövök-megyek. Viszont 
ha élő, akkor csak kiültethető!

Hogy néz ki a szenteste Lolánál? Kivel ün-
nepelsz, milyen ételek kerülnek az ünnepi 
asztalra?
Most alakulnak a hagyományaink. Mivel még 
saját családunk nincsen, ezért mi utazunk a 
többiekhez a legtöbbet. Úgyhogy állandóan 
rohanunk! És eszünk, sokat! Személy szerint 
én imádom a kacsát és a puszedlit.

Milyen ajándékokkal kedveskedsz általában 
a szeretteidnek? A személyes vagy a prakti-
kus meglepetéseket részesíted előnyben?
Legyen személyes és praktikus is! Igyekszem 
egész évben fi gyelni, hogy ki mire vágyik. Az-
tán persze idegösszeomlást kapok, mire a ka-
rácsonyi rohamban mindent beszerzek.

December 13-án találkozhatnak veled 
a debreceniek a FÓRUM Bevásárló-
központban. Mivel készülsz erre az 
alkalomra?
Mivel nagyon fontos nekem a kará-
csony és imádom a karácsonyi zené-
ket, biztos hogy felcsendül egy-két ka-
rácsonyi dal is! Illetve az új dalomat is 
előadom, aminek Viadal a címe.

Mit üzennél a debreceni rajongó-
idnak?
Debrecen különle-
ges helyet foglal 
el a szívemben, 
mindig örülök, 
ha ott akad 
tennivalóm! 
A tavaly szil-
vesztert is 
ott töltöt-
tem. Jöj-
jenek el a 
koncertre!

Lola: „Debrecen különleges 
helyet foglal el a szívemben”
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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!

6

Focilabda, Hervis, 
5.999 Ft

Interaktív kutyus, 
Játéksziget, 17.999 Ft

Színváltós hópehely táska, 
Játéksziget, 9.999 Ft

Minecraft, Libri, 
3.490 Ft

Ruha, H&M, 3.990 Ft

Fülbevaló, 
Smaragd ékszerüzlet, 12.500 Ft

Fiókos adventi naptár, 
Tchibo, 4.495 Ft

Ajándékcsomag, 
Dm, 1.499 Ft

Cicciobello baba, 
Játéksziget, 21.999 Ft

Színező, Pirex Papír, 
2.590 Ft

Farmering, GAS, 
49.900 Ft

Fossil karóra, 
Smaragd ékszerüzlet, 

38.900 Ft

LAMAX X7 akciókamera, 
Telekom, 39.900 Ft

Toni Gard Seaside Man, 
Douglas, 11.990 Ft

Kézitáska, Morarchy,  
44.190 Ft

Táska, 
Cango&Rinaldi- 

Art’z Modell, 
79.900 Ft

Csizma, Cango&Rinaldi- 
Art’z Modell, 

85.900 Ft

Samsung SM-J500 
Galaxy, Media Markt, 

59.999 Ft

Perfect Day szett, 
Douglas, 
3.990 Ft

Toni Gard Seaside 
Woman, Douglas, 

11.990 Ft

Vichy ajándékcsomag, 
Benu Gyógyszertár, 

5.115 Ft
Toni Gard My Honey, 
Douglas, 11.990 Ft

Douglas, Douglas, 
2.990 Ft

Home Spa Balea 
Vanille ajándékcsomag, 

Dm, 1.199 Ft

Douglas Beauty 
System, Douglas, 

4.990 Ft

Multivitamin for woman,
BioTech USA,

 4.190 Ft

Michael Kors karóra, 
Smaragd ékszerüzlet, 

91.900 Ft

Notebook, Media Markt, 
59.999 FT Szobakerékpár, Hervis, 

124.999 Ft

Iphone tok, 
H&M, 1.290 Ft

Porszívó, Media Markt, 
23.990 Ft

Kifestőkönyv, Libri,
3490 Ft

Csernus imre- A nő, Libri,
3990 Ft

Női bokacsizma, 
Borgo, 32.990 Ft

Pulóver, H&M, 
3.990 Ft

Pamut jogging, 
Budmil, 25.990 Ft

Poncsó, Promod, 
9.995 Ft

Arany  fülbevaló, 
Orex, 79.990 Ft

Misaki gyűrű 
gyönggyel díszítve, 

Smaragd Shop, 30.000 Ft

Napszemüveg, 
Retro Jeans, 
18.990 Ft

Kekszkiszúró-készlet, 
Tchibo, 2.495 Ft

Fotóalbum, 
Pirex Papír, 4.490 Ft

Karkötő, Cango&Rinaldi- 
Art’z Modell, 

21.900 Ft

Masnis bandeau felső, 
H&M, 5.990 Ft

Farmernadrág, GAS, 
49.900 Ft

Sapka agancsokkal, 
H&M, 3.990 Ft

Balea Men Fresh 
ajándékcsomag, 

Dm, 999 Ft

Star Wars- Minden, 
ami Star Wars, 
Libri,  8990 Ft

LG Y90 Magna Dual, 
UPC, 3.200 Ft

Laptop táska, 
Monarchy, 71.990 Ft

Ing, Budmil, 
9.990 Ft

Pulóver, H&M, 
3.990 Ft

Sál, 4 You Skandinavia, 
15.990 Ft

Köntös, J.Press, 
16.490 Ft

Sapka, Hervis, 
3.999 Ft

Vichy ajándékcsomag, 
Benu Gyógyszertár, 

7.372 Ft

Columbia öv, 
Dockyard, 12.990 Ft

Nyakkendő, 
Saxoo London, 6.990 Ft

Bokacsizma, 
CCC Shoes& Bags, 

16.500 Ft

Columbia kesztyű, 
Dockyard, 19.990 Ft

Férfi  hokikorcsolya, 
Hervis, 22.999 Ft

Tommy Hilfi ger 
Cruise 65 cm, 

Morarchy, 78.990 Ft

Játékszett, Játéksziget, 
12.999 Ft

Csizma, Offi  ce Shoes, 
64.990 Ft

Body, H&M, 2.990 FtSapka-sál-kesztyű szett, 
Heavy Tools, 10.970 Ft

Tüll ruha, H&M, 2.990 Ft
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VISSZATEKINTŐ

 Mint azt már megszokhattuk, nem 
telhet el úgy évszak, hogy a Fórum Bevásár-
lóközpont ne rukkoljon elő valami különle-
gessel, izgalmassal a divat terén. Ez idén sem 
volt másképp: először a Glamour-napokon 
láthattunk vásárlásra érdemes darabokat, 
majd a Joy-napokon, amikor a bevásárlóköz-
pont különböző pontjain modellek tűntek 
fel merész sminkekben. 

Idén ősszel sem tétlenkedett a Fórum Rendez-
vényszervező csapata, divatból most sem volt hi-
ány. Összeszedtük a legtrendibb darabokat, hogy 
megmutathassuk, mi az, amit nem érdemes a 
boltban hagyni, főleg nem a Glamour-vagy ép-
pen a Joy-napokon. Mint minden évben, most is 
újra eljött a nők kedvenc napja, a Glamour- illetve 
Joy-napok, amikor sokat lehet sprórolni egy-egy 
előre kiszemelt darabon, esetleg sminkterméken. 
A legnagyobb kedvezményeket a DM illetve a 
Rossmann kínálta, hiszen mindkét drogériában 
akár 50%-os kedvezménnyel vásárolhattad meg 
a már jól bevált, vagy épp a legújabb terméket. 
Az előrelátók ügyesen beruházhattak egy-egy 
karácsonyi ajándékra is, hiszen a Joy-napokon a 
sminkcsomagokra is nagy kedvezmények voltak 

érvényben, amelyek már gyönyörű karácsonyi 
köntösben várták a vásárlókat. A Fórum üzletei 
közül sokan részt vettek akár mindkét kedvezmé-
nyes napon, így bármely stílust kedvelő megtalál-
hatta az ízlésének megfelelő darabokat. A kupo-
nok között találkozhattunk Libri, Hervis, Reno, 
Media Markt, Retro, Saxoo London, Pepe Jeans, 
PlayersRoom, My77, Magenta, J.Press, Gas kupo-
nokkal. 
Idén is megtelt a Fórum lelkes vásárlókkal. Van, 
aki jó előre gondolkozott, és kis térképpel érke-
zett, hogy céltudatosan vásároljon, és semmiről se 
maradjon le. Voltak olyanok is, akik bár térképpel 
nem készültek, de tudták, mit akarnak venni, és 
persze akadtak olyan vásárlók is, akik az utolsó 
percekben kaptak észbe, hogy már a nyakukon a 
Joy- vagy éppen a Glamour-napok, és a megma-
radó újságokat elhappolva tudtak még maguknak 
venni 1-2 kedvezményes terméket. Persze, ők jár-
tak rosszabbul, hiszen senki sem szeret várakozni, 
és bizony, aki későn ébredt, próbálgathatott, néze-
gethetett, de valószínűleg nem ez marad a legkel-
lemesebb vásárlási élménye, hiszen akár órákat is 
sorban kellett állni a nagy dömping miatt.  
Óriási, gyönyörű és látványos divatbemutatókkal 

készültünk mi is, hiszen tudtuk, nagy könnyebb-
ség ilyenkor, ha megmutatjuk, hogyan néz ki egy-
egy ruhadarab felvéve. Sokszor jár úgy az ember, 
hogy bemegy egy boltba, ahol rá sem néz néhány 
ruhadarabra, pedig ha felpróbálná, valószínűleg 
soha többet nem venné le magáról őket. Először 
a Glamour-napokon láthatták a Fórum látogatói a 
modelljeinket felvonulni — több napon keresztül. 

Itt gyerekmodellekkel is kiegészült a csapat, és ez 
óriási öröm volt, mind a szülőknek, mind a kicsik-
nek, mind a vásárlóknak. Ezt követte a Joy-napi 
divatbemutatónk, ahol a Fórum különböző szint-
jein fl ashmob-szerűen jelentek meg a táncosok 
és modellek egyaránt — amilyen gyorsan jöttek, 
olyan gyorsan el is tűntek. Mondanom sem kell, 
óriási siker volt, nem kis feltűnést keltett. A -1. 
szinten kezdődött a „banzáj” a Coff eshop üzlete 
előtt, majd a Leroy következett, aztán a lányok és 
fi úk a New Yorker és Orsay előtti “körforgalom-
nál” is feltűntek, igen feltűnő sminkben. Ezután 
pedig a Fórumban nyugodtan vacsorázókat lepték 
meg a rögtönzött divatbemutatójukkal. 
Nagyszerű élmények, Joy-os szerencsekerék, nye-
remények, embertömeg, lázas vásárlók, kapkodás, 
mosolyok. Ezzekkel a szavakkal lehetne jellemez-
ni a hátunk mögött hagyott napokat. Egy biztos, 
aki betért a Fórumba, és látta bármelyik rendezvé-
nyünket, az nem tért haza üres kézzel, még akkor 
sem, ha semmit sem vásárolt. Szívből reméljük, 
hogy mindenkinek örömtelien teltek ezek a na-
pok, és jövőre is velünk tartanak! 

Ősz, divatbemutatók, Joy- és Glamour-napok
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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: Frendl Szilvia 52/598-806
Barabás Fruzsina 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, 
Görög R. Dorottya, Szőgyényi Adrienn

Nyomtatás: Russmedia Kft . 
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

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

AGAZINAGAZIN

Vágja ki és rakja össze a képet, majd 
küldje el vagy vigye be személyesen az 
üzletközpont címére, és nyerjen egy 
Döner tálat 2 fő részére üdítővel!

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: 2015. december 20.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 
pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ Előző kirakós 
játékunk nyertese 
Berecz Károly, bal 

oldalán Barabás Fruzsina center 
menedzser asszisztens, a jobb 

oldalán pedig a Darlington Teabolt 
képviseletében Kiss Árpád.

A nyertes egy 5000 Ft-os
ajándékutalvánnyal lett gazdagabb.

Karácsonyi mézeskalács
Hozzávalók:
• 1 kg liszt • 2 kávéskanál szódabikarbóna • ½ csomag őrölt szegfűszeg
• 3 kávéskanál  őrölt fahéj • 1 csomag vaníliás cukor • 1 evőkanál kakaópor
• 1 kávéskanál gyömbér • 40 dkg méz • 30 dkg cukor
• 1 Rama Kocka sütőmargarin • 5 egész tojás

Elkészítés:
A lisztbe belekeverjük a szódabikarbónát, a szegfűszeget, a fahéjat, a vaní-

liás cukrot, a kakaóport és a gyömbért. Megolvasztjuk a 
mézet a cukorral, a Rama-val és a tojásokkal, összekever-
jük a liszttel, pihentetjük egy kicsit, vékonyra elnyújtjuk, 
majd különböző formákkal kiszúrjuk. Előmelegített sü-
tőben 10-12 perc alatt aranybarnára sütjük. Ízlés szerint 
díszíthetjük tojásfehérje és porcukor keverékével.
 Jó étvágyat kívánok hozzá!

Barabás Fruzsina,  center-menedzser asszisztens

Epres süti
Hozzávalók:
• 8 tojásos piskóta, amit citrom héjával ízesítünk
Töltelék krém: • 2dl tej, • 1,5 dkg búzadara, • 20 dkg RAMA margarin, • 20 
dkg porcukor, • 1 csomag vaníliás cukor, • 1 kg eper

Elkészítés: 
A 8tojásból készült piskótát 2vékony lapba vágjuk. Majd elkezdjük a 
tölteléket készíteni: 2dl tejhez 1,5dkg búzadarát adagolunk és a szokott 
módon tejbedarát főzünk belőle, majd kihűtjük. Közben habosra keve-
rünk 20dkg Rama margarint, 20dkg porcukorral, illetve 1csomag vaníliás 
cukorral. Ehhez hozzá adjuk a kihűlt darát. Majd ezt követően 50dkg 
lecsumázott, megmosott epret apróra darabolunk és bele keverjük fi no-
man a masszába és ezzel töltjük a két tészta lapot.

A sütemény tetejét citrommázzal vagy a kimaradt masz-
szával bevonjuk és tetszés szerint egész vagy félbe bevá-
gott egészséges eprekkel díszítjük. Anyukám például a 
kikevert masszával szokta ezt is körbe kenni.
Ez az én egyik kedvenc süteményem, ami még nem is 
számít olyan nagy bűnözésnek – szerintem. :)
 Jó étvágyat kívánok hozzá Mindenkinek!

Megyeri Csilla- műsorvezető

  „Lefogyok, többet beszélek a 
szüleimmel, leszokom a dohányzásról, ked-
vesebb leszek az anyósommal.” Kinek ne 
lennének ismerősek ezek az unalomig is-
mételgetett újévi fogadalmak? Az ígéretek, 
amelyekkel kapcsolatban csupán egy dolog 
biztos: hogy szinte sosem tartjuk be őket. 
Íme egy hasznos útmutató ahhoz, hogy ez 
mostantól másképp legyen.

Ketten fekszenek a bulitól megviselt kanapén. 
Komoly akrobata mutatványba kerül kikerülni 
a bútordarab őrizte görbe éjszaka maradványait. 
Nevezetesen a közepén éktelenkedő terjedelmes 
vörösbor-foltot, és egy komplett menü romjait. 
Szilveszteri buli után vannak. Épp lábadoznak. Na, 
ők valószínűleg abba a 75-80%-ba tartoznak, akik 
nem tartják majd be az éjjeli fogadalmaikat.
Talán be tudnák tartani, ha tudnák, hogy mekkora 
segítségükre lenne ebben a pozitív gondolkodás. 
Akkor a jobb szélen ülő, mámorosan ébredező 
fi atalember két kósza „minekittamennyit?!” gon-
dolat közé beszúrna egy „képes vagyok kevesebb 
alkoholt fogyasztani jövőre”-foszlányt is.
De ha végre feltápászkodik, és nem egyből a szo-
kásos cigerattája után nyúl, akkor meg is jutalmaz-

hatná magát. Persze, ha abban az állapotban lenne, 
hogy át tudná látni ennek a pszichológiai trükk-
nek a mérhetetlen jelentőségét. 
Mindeközben a borfolt körül lavírozó társa is 
megelégedhetne azzal, hogy az újévi fogadalmak 
listáján 13%-ot elérő helyes táplálkozást választva 
azzal kezdte ezt a folyamatot, hogy gyengélkedő 
gyomrát diétával kíméli.
Mindketten boldogabbak és elégedettebbek lehet-
nének, ha konkrétan fogalmaznák meg a céljaikat. 
A magasabb fi zetés vágya helyett például azt ígér-
nék, hogy több túlórát vállalnak. (Már amikor épp 
nem a buli utáni kanapé-lábadozás a fő tevékeny-
ségük.) Nagyobb lenne az esélyük a sikerre, ha a 
fogadalomhoz alternatív viselkedést társítanának.: 
például a „nem fogok a munkahelyen éjszakázni” 
helyett a „minden nap 18.00-kor hazamegyek” 
lehetőségét vázolnák fel.. Sokat segítene, ha egy 
kis visszaesést még nem tekintenének egyértelmű 
kudarcnak. 
Ha kerüljük az önmagunkat hibáztató kijelentése-
ket, ha nem tűzünk ki több célt egyszerre, ha tisz-
tázzuk, miben és mennyi idő alatt kell fejlődnünk, 
akkor már tettünk egy lépést a kiegyensúlyozott 
életvitel elérése érdekében. 
(Hőseink a fentieket megfogadva arcukon elége-

dett mosollyal a nap-
juk fénypontjának 
érezték, hogy elju-
tottak a zuhonyzóig. 
Elvégre az új év első 
napján, valljuk be, 
sokszor ez is ko-
moly teljesítmény. 
Jöhet a jutalom?)

Fogadom, ígérem és egyéb „állatfajták”
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