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Minden nap
karácsony

Magic Christmas
Service

Minden karácsonyfa
alatt legyen ajándék!

Színes karácsonyi
programokkal várja az
érdeklődőket a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont.

Találja meg a tökéletes
karácsonyi ajándékokat
a Fórum angyalainak
segítségével!

Felajánlásokból épül
karácsonyfa a Fórumban,
hogy minden gyermek
átélhesse a karácsony
varázsát.

Kedves Olvasó!
Elérkezett az év utolsó hónapja,
amely mi másról is szólhatna,
mint a szeretetről és a meghittségről. A legszebb ünnepet, a karácsonyt igyekszünk mi is megtölteni vidámsággal és színes
programokkal. Várjuk a kicsiket
és nagyokat kézműves műhelyünkbe és sütödénkbe, ahol
többek között a mézeskalácssütés rejtelmeibe is elmerülhetnek. A Magic Christmas Service
szolgáltatásunkkal az ajándékvásárlást igyekszünk vásárlóink
számára megkönnyíteni. Sőt, az
ajándékcsomagolással sem kell
bajlódniuk, erre is kínálunk gyors
megoldást a Fórumban.
Várunk mindenkit szeretettel!

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.

A tízéves Fórum is ünnepi díszbe öltözött, hiszen újra itt a
karácsony, az év legszebb ünnepe.
Idén sem maradhat el karácsonyi
programkavalkádunk, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt
pompás kikapcsolódást kínál. Ha
Ön is szeretne meghitt és szívhez
szóló műsorokat látni, hallani, látogasson el a Fórum Debrecen Bevásárlóközpontba!
Elérkezett az év nagy izgalommal várt
időszaka, amikor igyekszünk még
szebbé varázsolni szeretteink napjait,
és mosolyt csalni arcukra a fa alá rejtett meglepetésekkel. A legszebb ajándékok beszerezését azonban sokszor
hosszú találgatások előzik meg. Idén

decemberben sem hagyjuk magára a
látogatókat a Fórumban, hiszen a hagyományokhoz híven most is szárnyra
kelnek a Magic Christmas Service angyalai, hogy mindenki megtalálhassa
a tökéletes meglepetéseket. A vásárlók
az Orsay üzlete előtt találkozhatnak a
szorgos angyalkákkal, akik megkeresik számukra az árban, márkában és
elképzelésben passzoló termékeket. Legyen szó gyerekekről, szülőkről, nagyszülőkről, rokonokról vagy barátokról,
mindenkinek megtalálják a tökéletes
ajándékot. Kérje bátran segítségüket,
hiszen fáradhatatlanul azon dolgoznak,
hogy az ünnep Önnek is örömteli és
békés lehessen.
Az ajándékok kiválasztása után pedig
indulhat a karácsonyi beszerzőkörút!

A Parkolóház
hétfőtől szombatig:
06:00-20:00,
vasárnap 09:00-20:00
óra között várja Önöket!
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Ha karácsony, akkor nem feledkezhetünk meg azokról sem, akiknek nem
adatott meg, hogy családjuk körében,
jólétben töltsék az ünnepeket. A Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont ismét egy
jó ügy mellé állt, ezúttal a szegénységben élő és állami gondozott gyermekek
sorsára hívja fel a figyelmet. A Fórum
és a ZeneTheatrum Musical Színház Minden karácsonyfa alatt legyen
ajándék! címmel indított jótékonysági
akciót, amelynek célja, hogy a nélkülöző gyermekek karácsonyát is szebbé
varázsolják. Az akcióhoz több közéleti
szereplő is csatlakozott. Az adakozásban bárki részt vehet, az adományokat
a Fórum -1. szintjén helyezhetik el a segíteni vágyók. Legyen Ön is örömszerző, hiszen adni mindig kivételes érzés!

KARÁCSONYI HANGULAT
A FÓRUMBAN!
120
üzlet

D

A Fórum üzletei is ünnepi díszben
pompáznak, így a vásárlókat hamar
magával ragadja majd a karácsonyi
hangulat. A boltok munkatársai pedig
szakszerű segítséget nyújtanak Önnek
egy-egy termék megvásárlásához, így
biztosan nem kell majd idegeskednie
és rohannia – csak élvezni az ünnepi
hangulatot.
December 23-ig számos csodás programmal várjuk a látogatókat, hogy a
gyermekektől egészen a felnőttekig mindenkit magával ragadhasson a karácsonyi hangulat. Pihenjen meg két ajándék
között, és hallgassa a zongoraszót egy kellemes kávé vagy egy forrócsoki kortyolgatása mellett. A Jézuska előtt a Mikulás
is ellátogat hozzánk, aki sok-sok finomsággal várja majd a kicsiket a Fórumban.

www.forumdebrecen.hu

800
parkolóhely
Az Ön
kényelméért!

Nyitvatartás
hétfő-szombat:
vasárnap:

09:00-20:00
10:00-18:00
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Minden nap egy kis karácsony
A Fórumban december 23-ig minden nap ünnepi programokkal várjuk a látogatókat a -1. szinten.
Hajlamosak vagyunk az év végén kapkodni,
sietni, hogy az ünnepekre mindennel időben
elkészüljünk. Tervezünk, szervezünk, vásárolunk, lótunk-futunk. Ahhoz, hogy ez az
időszak kevésbé legyen stresszes, a Fórumban már november végén elkezdődött a karácsonyra hangolódás. December 23-ig minden
nap érdekes programokkal várjuk a hozzánk
betérőket, hogy segítsünk feltöltődni az ünnepi időszakra, és megédesítsük a mindennapokat. Garantáljuk, hogy nyugodt és kellemes
környezetben vásárolhatnak a látogatók, és
igyekszünk mindenben a kedvükre tenni. Jöjjenek a programok a teljesség igénye nélkül!
Idén is folytatódik a hatalmas népszerűségnek örvendő karácsonyi meseolvasás, ahol a
kicsik munkatársaink mellé kuporodva hallgathatják a szebbnél szebb karácsonyi történeteket hétköznaponként 16 órától. Nem
maradhat el Vajda István zongoraművész
műsora sem, aki majdnem minden nap csodálatos dallamokat varázsol a karácsony jegyében a bevásárlóközpontba.
Ám természetesen nem csak a hétfőtől péntekig tartó időszakban kínálunk karácsonyi csemegéket. December elsején például a
Buborék Együttes jön el, melynek tagjai 11
órától a legtitoktartóbb gyermek keresésére
indulnak. Más titkokra is fény derül, többek
között arra is, vajon az együttes tagjai közül
ki az, aki ez idáig bármennyire is igyekezett,
nem tanult meg számolni, így nagyon szeretné, ha a gyerekek segítségével végre ő is megérthetné a matematikát. A zenei élményeket délután a Pardon Zenekar szolgáltatja.
December 2-án Kíváncsi Katica és Muzsikáló Barátai csalogatják a telet és a gyerekeket
a Fórumba, továbbá a Kölyök Utca gyerekzenekar is aznap muzsikál. December 5-én interaktív, zenés gyermekműsorral készül Gál

István és Macskin Dávid. December 9-én,
vasárnap 11 órától az ősz szakállú mikulás
és két manója, Huncut és Fecsegő különleges műsorral kedveskedik a gyerekeknek,
ugyanis magukkal hozzák a lurkók kedvenc
mesefiguráit is, akikért világszerte milliók
rajonganak. December 11-én a Talentum
Baptista Általános Iskola énekkara ad elő,
míg másnap Kiss Virág énekesnő és Bakos
László gitárművész koncertjét élvezhetik
a látogatók. December 13-án és 14-én fellép a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, de ellátogat hozzánk december 15-én

A legszebb
ajándékok nyomában
A hagyományokhoz hűen a Fórumban idén is angyalok segítenek megtalálni a
tökéletes ajándékkaot a fa alá.
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor mindenki igyekszik szeretteit meglepni
valamilyen kedves ajándékkal. Nincs is szebb
annál, mint amikor év végén összegyűlik a család apraja-nagyja, s mindenki igyekszik mosolyt csalni a másik arcára. Talán nem csak a
gyerekek kedvenc pillanata az, amikor megérkezik a Jézuska, és ki lehet bontani az ajándékokat. Hiszen amellett, hogy szeretünk kapni,
szeretünk adni is. Sokaknak azonban fejtörést
okoz, mivel is lephetnénk meg a másikat; mi
az, aminek igazán örülne – ebben segít a Fórum Magic Christmas Service, mely évek óta
veszi le a terhet a vásárlók válláról.
A Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban
minden évben nagy népszerűségnek örvend
a Magic Christmas Service, melynek lényege,
hogy angyalkáink igyekeznek mindenkinek segíteni abban, hogy a legtökéletesebb ajándékot
találhassák meg. A Fórum Magic Christmas
Service-szel időt és energiát spórolhatunk, és
nem kell tanácstalanul nézelődnünk az üzletekben, majd ajándék nélkül hazamennünk.
Minek örülne vajon a nagymama? Mit szeretne leginkább a kisöcsi? Aggodalomra semmi
ok, a Fórum angyalkái mindenkit a szárnyaik
alá vesznek. Kezükben az iPad nemcsak abban
nyújt segítséget, hogy rábukkanhassunk a vágyott ajándékokra, hanem abban is, hogy mind
közül a lehető legkedvezőbb árút találhassuk
meg. Hiszen lássuk be, nem elég csupán egy
jó ötletnek megszületnie, legalább annyira
fontos, hogy a megvásárolni kívánt ajándék
pénztárcabarát legyen. A rendkívül hatékony

rendszer használatával pillanatok alatt eligazodhatunk az üzletek között, és célirányosan
mehetünk oda, ahol a legtökéletesebb ajándék
lapul. Az iPaden a Fórum üzleteinek termékei sorakoznak, amelyek közül ár és kategória
alapján lehet kiválasztani a legmegfelelőbbet.
A keresésben könnyedén beállítható az is,
mennyi összeget szánunk az ajándékra, így
biztosan nem fogunk csalódottan elballagni,
amint meglátjuk az árcédulát. Az angyalkáink
azonban akkor is segítenek, ha még elképzelésünk sincs a karácsonyi meglepetésről. A
Fórum megannyi lehetőséget kínál, amelyek
közül mindenki megtalálhatja a legjobbat. A
divatos, márkás ruházati üzletek mellett kiegészítőket, ékszereket, kozmetikai szereket, műszaki cikkeket, könyveket, játékokat és egyéb
kincseket is fellelhetünk. A Magic Christmas
Service segít, hogy ne legyen kapkodás és rohanás, ne vesszünk el az üzletek forgatagában
– és ami talán a legfontosabb: ne stresszeljünk
az ünnepek közeledtével. A Fórum termékei
között minden korosztály számára megtalálhatjuk az ideális ajándékot, így a család minden tagjának mosolyt csalhatunk az arcára.
A Fórumban ebben az évben is elhozzuk a
hamisítatlan karácsonyi hangulatot, a csodás 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, hiszen a
karácsony nem a stresszről, hanem a szeretetről szól.

Kovácsovics Fruzsina is. December 16-án
pedig a Meseerdő Bábszínház ünnepi hangulatú, A Legszebb Karácsonyfa című meséjéből megtudhatjuk, miként válik az erdő
legkisebb fájából a legszebb karácsonyfa.
December 17-én Stumpf Noémi énekkara ad
elő, 18-án pedig a Benedek Elek óvodásainak műsorát, a Karácsonyi Éneket láthatjuk.
A karácsonyi programsorozat utolsó napján,
december 23-án a Kíváncsi Katica és Muzsikáló Barátai a téli erdőben barangolnak,
amikor a távolból különös éneket hallanak.
De vajon ki énekel ilyen gyönyörűen, szív-

melengetően a hideg télben, hóesésben? Kíváncsi Katica és mesezenekarának Zengő
Kisfenyő karácsonyi mesekoncertjéből kiderül! Őket követve pedig népszerű karácsonyi
slágerek, meghitt hangulat és nyugodt feltöltődés várja a látogatókat a JAZZ FIVE Jazzkarácsony-Nagykarácsony interaktív adventi koncertjén.
A részletes programokról és azok kezdési időpontjairól a www.forumdebrecen.hu weboldalon,
valamint a Fórum Facebook-oldalán tájékozódhatnak.
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1. PANNI
RUHA MAYO CHIX
6990 FT
CIPŐ SALAMANDER
32 990 FT
NYAKLÁNC CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
18 900 FT
HAJPÁNT BIJOU BRIGITTE 2490 FT
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4.

5.
6.

2. KATE
FELSŐ NEW YORKER
2590 FT
SZOKNYA C&A
3990 FT
CIPŐ CCC SHOES & BAGS 9790 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
15 900 FT
3. LILI
FELSŐ C&A
4990 FT
OVERÁL C&A
4990 FT
CIPŐ CCC SHOES AND BAGS
7390 FT
HAJPÁNT BIJOU BRIGITTE 3990 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE
3490 FT
4. BOGI
RUHA NEW YORKER
6590 FT
CIPŐ CANGO&RONALDI –
ART’ZMODELL
79 900 FT
KARKÖTŐ BIJOU BRIGITTE 3490 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE
2490 FT
5. LILI
BODY NEW YORKER
SZOKNYA SUGARBIRD
CIPŐ SALAMANDER
TÁSKA PROMOD

4990 FT
25 990 FT
32 990 FT
5995 FT

6. GRÉTI
RUHA VIRGINIA
19 990 FT
CIPŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
64 900 FT
TÁSKA PROMOD
7995 FT

HANGOLÓDJUNK AZ ÜNNEPEKRE!
Ahogy közeleg a karácsony, nemcsak környezetünk, mi magunk is karácsonyi díszbe öltözünk.

Divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita

A Fórum üzleteinek kínálata is az ünnepi hangulatot tükrözi, a szezon trendjei ugyanis maximálisan illeszkednek a karácsony klasszikus színvilágához. A céges rendezvényeken,
karácsonyi partikon és szilveszteri mulatságokon ezekkel az összeállításokkal garantáltan lenyűgözhetjük ismerőseinket, barátainkat!
A fekete szín ugyan az örök eleganciát sugározza, ám egy kis csillogással, metálfényekkel kombinálva lehengerlő sikert arathatunk vele az ünnepeken. Válasszunk ezüst vagy
aranyszállal átszőtt, kötött pulóvert, ami tökéletes választás, mert a kényelmen túl tökéletesen mutat egy elegánsabb, színeiben illeszkedő mintás szoknyával és körömcipővel.
A lila nemcsak a nyár trendszíne volt, az őszi–téli szezonban is nagy hangsúlyt kap. Mindenképp érdemes beszerezni belőle legalább egy ruhadarabot vagy kiegészítőt, hogy egy
kis pezsgést varázsoljon a ruhatárunkba. A jó hír az, hogy a lila árnyalatai bármilyen hajszínnel jól mutatnak.
A púderszínek kortól függetlenül mindenkinek jól állnak. A visszafogottabb stílus kedvelőinek muszáj beszerezniük a karácsony közeledtével pár ilyen darabot, hiszen egy kis
fantáziával az egyszerűbb ruhákból is összeállíthatunk egy sikkes, ünnepi outfitet. A rózsaszín például remekül működik az ezüsttel, így bátran használjuk kiegészítőkön, cipőkön
és táskákon.
Az arany sokak számára összefonódik a karácsonnyal. Ebben az időszakban a „túl sok” nem érvényesül! Flitterek, glitterek és gyöngyök – bátran halmozzuk őket! Viseljük kiegészítőkön is, hiszen most bátran tündökölhetünk!
A fotókat Porció Norbert Trilite stúdió készítette. Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.
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9. KATE
PULÓVER TALLY WEIJL
7995 FT
SZOKNYA NEW YORKER 5590 FT
CIPŐ CCC SHOES & BAGS 8190 FT
NYAKLÁNC BIJOU BRIGITTE
3990 FT
10. LILI
FELSŐ TALLY WEIJL
7995 FT
NADRÁG NEW YORKER 6590 FT
CIPŐ TAMARIS
16 990 FT
TÁSKA TALLY WEIJL
8995 FT
11. PANNI
MELLÉNY MAYO CHIX 24 990 FT
FELSŐ NEW YORKER
4190 FT
SZOKNYA TALLY WEIJL
7995 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
22 900 FT
FÜLBEVALÓ BIJOU BRIGITTE
4990 FT

7. BOGI
BODY NEW YORKER
SZOKNYA PROMOD
CIPŐ SALAMANDER

4290 FT
8995 FT
31 990 FT

8. GRÉTI
PULÓVER NEW YORKER 5590 FT
SZOKNYA DORA’S –
ART’Z MODELL
24 900 FT
CIPŐ VAGABOND
29 990 FT
KARKÖTŐ CANGO&RINALDI –
ART’Z MODELL
12 900 FT
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JÓTÉKONY CÉLOKRA IS JUTOTT A NYEREMÉNYBŐL
Kocsis Aletta lett a kilencedik szerencsés, aki a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont születésnapi nyereményjátékán
nem kevesebb, mint egymillió forintot nyert.
Vele beszélgettünk.
Ha jól tudom, Indiából jöttél haza, amikor
megtudtad, hogy nyertél. Hogyan kerültél
Indiába?
Igen, Indiából repültem haza átvenni a nyereményemet, miután megtudtam, hogy én lettem
az egyik szerencsés. Az igazat megvallva ez
egy hirtelen, de szerencsésen leszervezett utazás volt. Már több mint egy éve élek Indiában,
ahol a világ legveszélyesebb útjai közé tartozó
Rohtang-hágót helyettesítő alagút projektjén
dolgozom. Egy nemzetközi csapat tagja vagyok,
gazdasági ügyekkel foglalkozom.

Fórum igazgatóságáról is, hogy én lettem a heti
sorsolás nyertese. Őszintén, ki is ment a fejemből, hogy játszottunk, nagyon meglepődtem.
Természetesen nagyon jó érzés volt.
Volt esetleg valamilyen vágyad, amit mindenképpen szerettél volna megvenni ebből az
összegből?
Amit rögtön tudtam, hogy nem kizárólag magamra szeretném költeni, hanem mindenkép
megosztom a családommal, egy részét pedig
szerettem volna valamilyen jó célra fordítani.
Kifejezetten nagy vágyam volt egy új Macbook,
melyet végül a Media Marktban szereztem be. Az
Art’z Modell üzletében pedig lecsaphattam egy
Cango&Rinaldi bokacsizmára, melyet korábban
mérethiány miatt nem tudtam megvásárolni.

Milyen gyakran fordulsz meg a Fórumban,
hogyan akadtál a nyereményjátékra?
Általában kéthavonta utazom Magyarországra,
és a szabadságom alatt mindig beiktatok egy
kis vásárlást az édesanyámmal vagy a barátnőimmel. Mivel tiszaújvárosiak vagyunk, a legkézenfekvőbb számunkra a Fórum, ha egy kis
„plázázásról” van szó. Egy ilyen bevásárlás alatt
botlottunk bele a Fórum információs pultjánál
kitett plakátokba, amik a nyereményjátékot
hirdették. Már több dolgot is vásároltunk, így
gyorsan kitöltöttük a nyereményszelvényt.

Mennyire tervezted meg tudatosan, hogy mire
költöd az egymillió forintot?
Szinte majdnem mindent előre felírtunk, amit
úgy gondoltunk, meg kellene vennünk: tv,
hűtő, kisebb elektronikai eszközök, és játékok
a Tiszaújvárosi Református Óvodának. Ám
konkrétan a helyszínen döntöttük el, mit vásárolunk meg ezekből. Édesanyám és édesapám
is elkísért, akik a segítségemre voltak. Mindenképp hasznos dolgokat szerettem volna
venni, semmiképp sem csak ruhákat, kozmetikumokat és cipőket – hiszen ezekre egyébként
is költök.

Milyen érzéssel töltött el, amikor megtudtad,
hogy te vagy a szerencsés nyertes?
Nagyon-nagyon meglepődtem! Éppen hazaérkeztem a munkából, mikor visszatért a térerő a
magyar telefonomra. Nagyon sok nem fogadott
hívásom volt egy vezetékes számról, így rákerestem a Google-ben, ki hívhatott. Vicces, mert
egy szállítmányozási céget dobott fel, amellyel
korábban már találkoztam a munkám során, így
azt gondoltam, munkaügyben hívtak. Később kiderült, hogy egy debreceni rádió próbált elérni,
hogy közöljék velem a jó hírt. Majd felhívtak a

Milyen hangulatban telt a vásárlás?
Nagyon jó élmény volt. Szűcs-Tarcsa Anita, a
Fórum stylistja végig velünk volt, és készségesen
segített mindenben – a kisujjában volt, mit, hol találhatunk meg, hiszen az összes üzletet ismeri. Velünk tartott még Alex, aki a csomagokban segédkezett, a hangulathoz illő londiner szerelése pedig
még jobban feldobta a vásárlást. Jutott időnk kávézásra is, jót beszélgettünk a vásárlás előtt. Ezúton
is szeretném megköszönni a Fórum igazgatóságának, és külön Átányi Ajtonynak a nagyon szívélyes
fogadtatást, és persze a nyereményt is.

MÁR NEM SZALAD A BUSZHOZ
Palotai Boglárka idén tavasszal
szerezte meg a jogosítványát, de autó híján
azóta is tömegközlekedéssel járt mindenhová. A szerencsének köszönhetően azonban
az ő nevét sorsolták ki a Fórum születésnapi nyereményjátékának finisében, így most
már egy Citroën C3 Aircross SUV boldog tulajdonosa.
Hogyan botlottál bele a nyereményjátékba?
Nagyon szeretek vásárolni, így elég sokat járok a
Fórumba. Minden héten legalább egyszer benézek, hogy van-e valami jó akció, vagy csak nézelődök a barátaimmal. A nyereményjátékot akkor
láttam meg, amikor szeptemberben elmentem
új táskát venni az egyetemre, és az információs
pultnál kiszúrtam, hogy tíz héten keresztül kisorsolnak heti 1 millió forintot, a főnyeremény pedig
egy autó. Az ott dolgozó hölgytől megkérdeztem,
hogyan vehetek részt a játékban, és azonnal le is
adtam a kitöltött szelvényemet. Gondoltam, jó
lenne elkölteni 1 millió forintot vagy nyerni egy
autót, de nem sok esélyt láttam rá, hogy én leszek
a szerencsés. Persze azért megpróbáltam, végül is
nekem is bejöhet, nem?
Korábban is vettél már részt Fórum
nyereményjátékon?
Nem, még soha. Ez volt az első alkalom, de úgy
érzem, ha lesz még nyereményjáték, feltétlen részt
fogok benne venni. Bár könnyen lehet, még egyszer nem lesz ekkora szerencsém.
Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy te
nyerted az álomautót?
Egyáltalán nem számítottam rá. Éppen Budapesten voltam a barátommal, amikor a nővérem felhívott, hogy nyertem. Ő egy, a Fórumban dolgozó
barátnőjétől hallotta, aki látta a sorsolást. Aztán
hívtak fel a Fórumból, hogy enyém az autó. Nem
akartam elhinni. Említettem a barátomnak, hogy
én is adtam le szelvényt, de azt nem gondoltuk
volna, hogy nyerni is fogok. Amikor meghallottam a hírt, egyből felhívtam a szüleimet, akik szin-

tén nagyon meglepődtek, de nagyon örültek neki.
A barátaimnak is egyből elmondtam, ők sem
akarták elhinni. A legtöbb barátom azt mondta,
amikor elmondtam, hogy játszok, hogy felesleges
részt vennem a játékban, mert nagyon kevés az
esély arra, hogy én nyerjek. Én is így voltam vele,
de azért megpróbáltam, hiszen nem került semmibe a szelvény kitöltése. A sorsolásról készült
felvételt körülbelül harmincszor megnéztem, és
minden alkalommal az én nevemet mondták, de
akkor is hihetetlen volt. Egészen addig nem tudatosult bennem, amíg át nem vettem az autót.

Van jogosítványod, vezetsz?
Igen, van jogosítványom, ez év márciusában
szereztem meg. Szoktam vezetni, bár eddig
nem volt saját autóm, csak álmodoztam egyről.
Tömegközeledéssel jártam mindig mindenhová, hiszen azzal is könnyen elérhető volt számomra bármi.
Apukám autóját vezettem néha, most pedig,
hogy van saját autóm, egyre többet pattanok
autóba. Jó dolog, hogy nem kell már a buszhoz
szaladnom, és a menetrendhez igazítani a dolgaimat.

Milyen érzés volt vezetni a megnyert autót?
Nagyon szép autó, ráadásul a piros a kedvenc színem. A Fórumban számtalanszor elmentem mellette, és arra gondoltam, de jó is lenne, ha egy ilyen
autóm lenne egyszer, sose gondoltam volna, hogy
ez teljesülhet. Nagyon modern és jól felszerelt, valamint könnyen kezelhető. Nagy a csomag- és az
utastere is, az ülések pedig nagyon kényelmesek.
Egyszerűen tökéletes számomra, nagyon szeretem
vezetni. Álmomban sem gondoltam volna, hogy
egyszer lesz egy ilyen szép és jól felszerelt autóm,
ráadásul ilyen fiatalon, és ekkora szerencsével.
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A szeretet karácsonyfája
A szeretet ünnepén az otthonokban a gyerekek a feldíszített karácsonyfa
alatt izgatottan várják az ajándékok érkezését a Jézuskától. A Fórum Bevásárlóközpont és a ZeneTheatrum Musical
Színház összefogásának köszönhetően
decemberben a karácsonyfa felajánlott ajándékokból épül fel a centerben,
amelyeket ezúttal nem a Jézuska hoz, hanem maguk a vásárlók.
A debreceni ZeneTheatrum Musical Színház
és a Páholy Lakásszínház igazgatója, Végh
Veronika és csapata minden decemberben jótékonysági előadásokkal örvendezteti meg a
rászoruló gyermekeket. Idén a Fórum Bevásárlóközpont igazgatójával, Átányi Ajtonnyal
és Debrecen Város Önkormányzatával fogtak
össze, hogy együtt varázsoljanak örömöt a
mélyszegénységben élő gyerekek életébe egy
különleges karácsonyi adománygyűjtéssel.
A ZeneTheatrum december 20-án a Főnix
Csarnokban az egyik leghíresebb karácsonyi
darabot, a Charles Dickens regénye alapján
készült Karácsonyi ének című családi musicalt adja elő. A történet főszereplője Ebenezer
Scrooge, egy fösvény milliomos, aki utálja a
karácsonyi ünnepeket. Egész életében gyűjtöget, de nem ad semmit a szegényeknek.
Emiatt meglátogatja az elmúlt, a jelen és a
jövő karácsony szelleme, és ő megijed attól,
milyen rettenetes lesz az eljövendő ünnep, ha
nem változtat viselkedésén. Ezért ettől kezdve alakít életén, és elkezd a rászorulóknak
adományozni.
Részben ennek a tanító célzatú történetnek a
rendezése ébresztette rá Végh Veronikát arra,
hogy tennie kell még valamit azokért, akiknek kevesebb adatott meg, hisz a gyűjtögetés
nem tesz boldogabbá, érdemes megosztani
másokkal is azt, amink van. Ezért szerette

A 10 éves Fórum
m

volna az előadás mellett máshogy is segíteni
a gyermekotthonban élő kicsiket. Emellett az
ünnepi előadáshoz szeretett volna egy nagy
karácsonyfát is, de nem szívesen vágatott volna ki élő fát. Ebből alakult ki az az ötlet, hogy
adományokból építsenek karácsonyfa-installációt.
A gyűjtést november 23-án kezdték el a bevásárlóközpontban, ahol a -1. szinten egy
kandallóval és hangulatos dekorációval ellátott Télapóház várja a kicsiket és nagyokat
egyaránt. A gyerekek és felnőttek itt még a
Mikulással is találkozhatnak, aki átveszi az
ajándékokat, leveleket, hogy továbbíthassa
majd azokat a rászoruló csöppségeknek. De
ha esetleg a Mikulás nem lenne otthon a sok
teendője miatt, akkor a segítői várják az érdeklődőket.
A Páholy Lakásszínház közönsége, ismert
közéleti személyiségek, sportolók és művészek fogtak össze, hogy segédkezzenek az
„ajándékfenyő építőköveinek lerakásában”.
Iskolák is csatlakoztak a gyűjtéshez, néhány
osztály már készül az adakozásra: az aulákban gyűlnek a becsomagolt meglepetések,
hogy saját karácsonyfa épülhessen belőlük.
Ezáltal tudja igazán átérezni minden gyermek, hogy mennyire szerencsés az, aki adhat,
és egyben az is, aki kaphat.
A csomagokba játékokat és könyveket várnak
a szervezők, hogy minden fa alatt ajándék
várhassa a gyermekeket karácsonykor. Fontos, hogy a meglepetéseket pirosba csomagolják az adományozók, de akinek nincs rá lehetősége, annak a helyszínen is becsomagolják a
segítők, hogy egységes díszben épüljön fel az
ünnepi installáció. A nem mindennapi fenyő
mementóként nő majd egyre magasabbra,
mutatva, mekkora összefogást eredményezett
eddig a program. Így, aki megteheti, hogy
ajándékoz, az megtudhatja, milyen fontos, és

mennyire jó érzés az adakozás, valamint azt
is, hogy a törődés milyen erővel képes megmozgatni az embereket.
Az esemény azért jött létre, hogy karácsonykor azt a boldogságot érezzük a legnagyobb
ajándéknak, amit egy kis meglepetés becsomagolása és felajánlása szerez egy rászoruló
kisgyermeknek. Ez az összefogás legyen az,

ami az ünnepet jelenti, hogy az eljövendő
karácsonyok szelleme sose riaszthasson meg
minket!
A Fórum Bevásárlóközpontban és az iskolákban összegyűjtött ajándékok az előadás napjára a Főnix Csarnokba költöznek, majd december 21-én osztják szét azokat a különböző
jótékonysági szervezetek között.
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Karácsonyi nyitvatartás
2018. december 2. VASÁRNAP
– Advent 1. vasárnapja, 10:00-19:00
2018. december 9. VASÁRNAP
– Advent 2. vasárnapja, Bronzvasárnap: 10:00-19:00
2018. december 16. VASÁRNAP
– Advent 3. vasárnapja, Ezüstvasárnap: 10:00-19:00
2018. december 21.
Péntek – 09:00-21:00
2018. december 22.
Szombat – 9:00-21:00
2018. december 23. VASÁRNAP
– Advent 4. vasárnapja, Aranyvasárnap: 10:00-19:00
2018. december 24.
9:00-14:00
2018. december 31.
9:00-13:00
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DECEMBER 25-ÉN, 26-ÁN ÉS JANUÁR 1-ÉN ZÁRVA.
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Ajándékötletek a fa alá
üzletében találhatnak férfias meglepetéseket az ajándék után kutatók. A krémek,
borotválkozószettek és hajápolási csomagok
egyaránt tökéletes meglepetések lehetnek az
urak számára.

Egy pillanat alatt eltelt egy
újabb esztendő, hamarosan itt a karácsony, az év legszebb ünnepe. A karácsonyi hangolódás során igyekszünk ünnepi
hangulatot teremteni, és időben beszerezni az ajándékokat. Megkezdődik az
ünnepi készülődés, a karácsonyi sürgésforgás.

Ünnepi tündöklés
Nem szabad megfeledkezni a karácsonyi
megjelenésről sem. Ha már minden készen
áll a vendégek fogadására, akkor már csak az
öltözéket kell kiválasztani. A Fórum üzleteinek ruhakínálatában a család minden tagja
megtalálhatja a stílusához és az alkalomhoz
illő outfitet – legyen szó egy elegáns partiról vagy akár sportolásról. Az urak alkalmi
megjelenését a Laag&Hill üzlete teheti teljessé. Öltönyök, ingek és kiegészítők széles
választéka várja a kifinomult stílus kedvelőit. A hölgyek az Art’z Modell üzletében válogathatnak kedvükre, ahol akár egy örökdarab Cango&Rinaldi táskával vagy cipővel
koronázhatják meg ünnepi szettjüket.
A karácsony közeledtével nem csak környezetünket, hanem saját magunkat is ünnepi
csillogásba öltöztethetjük. A centerben órák,
ékszerek és kiegészítők sokasága várja, hogy
örök emlékül szolgálhassanak az elegáns stílus kedvelőinek.
A Smaragd Óra-Ékszer, illetve a Smaragd
Shop üzleteiben ámulatba ejtő darabok közül választhatjuk ki a tökéletes karórát és ékszert szeretteink számára.

A Fórum Bevásárlóközpont is ünnepi pompában tündököl, szinte mesevilágban érezhetik
magukat a látogatók. A karácsonyi varázs pillanatok alatt magával ragad, a több mint 120
üzlet hatalmas kínálatában pedig mindenki
megtalálhatja a legszebb meglepetéseket.
Családi körben
Lepje meg szeretteit olyan ajándékkal, amelyeknek az egész család örül! Az ünnep a
szeretetről és a családról szól, mi más hozná
közelebb a rokonságot, mint egy nagy, közös
játék. Akár társasjátékról, akár a legújabb
videojátékokról legyen szó, biztosan talál közöttük olyat, amellyel mindenki szívesen játszik, és amely felhőtlen szórakozást ígér.
A technika bűvköre
A Media Marktban az egész család – a gyerekektől a nagyszülőkig – megtalálhatja a számítását. A vásárlókat okostelefonok, táblagépek, televíziók, háztartási kis- és nagygépek
széles választéka várja – olyan készülékek,
amelyek mostanra nem csak okosak, hanem
divatosak is.
A könyvespolcról

majd a kicsiket és nagyokat, a könyv pedig
időtlen ajándékként emlékeztet majd a közös
karácsonyozásokra.
A szépség varázsa

A Libri polcain számtalan műfajban sorakoznak a könyvek a szépirodalomtól egészen az
ismeretterjesztő kiadványokig. Az újonnan
kapott történetek azonnal magukkal ragadják

Mesés szépségápolási és dekorkozmetikai
termékeket is felsorakoztat a Fórum Bevásárlóközpont. A dm, a Rossmann vagy a

Douglas üzletében megannyi varázslatos
ajándékötlet várja a vásárlókat. A MAC
szépségápolási termékei között arc- és testápolókat, kiváló minőségű sminktermékeket, rúzsokat is találhatnak, amelyek még
ragyogóbbá varázsolhatják a hölgyek ünnepi megjelenését. Női és férfiparfümök ezrei
várják, hogy a fa alá kerülhessenek, az erősebbik nem képviselőinek pedig a Douglas

A Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban
varázslatos karácsonyi hangulatban telhetnek az ajándékvásárlás pillanatai, az
üzletek sokszínűsége pedig garantálja, hogy
mindent, ami a varázslatos ünnepekhez
kell, egy helyen szerezhessünk be. Kellemes
és örömteli ajándékvásárlást, valamint boldog karácsonyt kívánunk minden kedves
vásárlónknak!

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
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VISSZATEKINTŐ

Születésnapi visszatekintő
Mozgalmas tíz hét van a Fórum
Debrecen Bevásárlóközpont háta mögött.
Szeptember elejétől ugyanis egy nagysikerű, tízhetes nyereményesővel ünnepeltük
meg a jubileumi születésnapot.
A játék során minden héten kisorsoltunk
egy szerencsés nyertest, aki elkölthetett egy
1 millió forint értékű vásárlási utalványt a
Fórumban. A játékban azok vehettek részt,
akik 10 ezer forint felett vásároltak a center
üzleteiben, és a vásárlást igazoló blokk ellenében kiváltották és bedobták nyereményszelvényüket az információs pultnál.
Kilenc héten keresztül minden pénteken
gazdára talált az 1 millió forint értékű vásárlási utalvány. A szerencsések eltölthettek a
Fórumban egy exkluzív napot stylistunkkal,
aki nagy segítség volt az nyeremény felhasználásában, és hozzájárult ahhoz, hogy még
kellemesebben teljen a különleges nap. A
tizedik héten talált gazdára az utolsó 1 millió forint értékű vásárlási utalvány, és a fődíj,
egy Citroen C3 Aircross Suv nyereményautó.
A Fórum 10. születésnapját november 10én egy fergeteges születésnapi bulival ünnepeltük meg. A hangulatot 15 órától az Irigy
Hónaljmirigy alapozta meg. A tizedik hét
végére több mint 11 ezer érvényes szelvény
gyűlt össze, melyek közül a Fórum színpadán – közjegyző jelenlétében – 16 órakor
kihúztuk a tizedik szerencsés nyertesünket,
valamint azt a szerencsést, aki megnyerte a
Citroen C3 Aircross Suv autót.
Egy születésnap sem telhet el születésnapi
torta nélkül. A sorsolás után a napot egy
2000 szeletes látványtortával koronáztuk
meg, melynek készítéséhez a cukrászok
már 14 órakor hozzáláttak a Tezenis üzlete előtt, hogy 16:30-kor minden érdeklődő
megkóstolhassa az ízletes oroszkrém- és
csokoládéízű finomságot. Természetesen

gondoltunk a glutén- és laktózérzékenyekre
is, így ők is bátran fogyaszthatták a Fórum
szülinapi édességét.
A Fórum Debrecen már 10 éve a régió vezető bevásárlóközpontja. Az elmúlt években
számtalan programnak adott otthont, és
egy olyan találkozási ponttá vált, ahol kortól függetlenül mindenki jól érezheti magát.
Reméljük, még sok-sok születésnapot ünnepelhetünk meg együtt itt, a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpontban.
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Különleges kávéélmény a Fórumban
Egyedi és hangulatos üzlettel várja
Debrecenben kávérajongó vásárlóit a Media
Markt. A Fórum Debrecen Bevásárlóközpontban
az érdeklődők a közvetlenül a műszaki áruház
szomszédságában kialakított Coffee Shopban a
készülékek, kávékülönlegességek és kiegészítők között válogatva a kávézás mindennapos
szokását kulináris élvezetté fejleszthetik.
Napjainkban nemcsak a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozásra, de a megvásárolt ételek és
italok minőségére, illetve azok elfogyasztásának
élvezeti értékére is egyre nagyobb figyelmet fordítunk. Nem kivétel ezalól a kávézás szokása,
vagy inkább művészete sem. Jó hír, hogy nem kell
aromaszakértőnek vagy szakképzett baristának
lennünk, hogy a kávézás élvezetének mesterfokon
hódolhassunk.
A Media Markt 100 négyzetméteren elterülő
Coffee Shopjában ugyanis 86 féle kávéfőzővel és
közel 300 féle kiegészítővel, illetve kellékkel találkozhatnak a vásárlók – a tejhabosítótól kezdve
egészen a készülékek hosszú élettartamát támogató vízkőtelenítőig. De nem csupán technikai
eszközök szerepelnek a felhozatalban, hiszen ízek
kavalkádja várja a kávé szerelmeseit, miközben a

különböző kávék és kávékapszulák széles kínálatával ismerkednek. Nem beszélve a szirupokról, süteményekről és a kávézás élményét fokozó
egyéb kulináris termékekről.
A kávéfogyasztás világában otthonosan mozgók
számára paradicsom ez az üzlet, hisz itt testközelből ismerkedhetnek meg eljövendő reggeleik
legfontosabb – és gyakran ébredés utáni legelső – szereplőjével, annak esztétikai és technikai
adottságaival. Így a vásárlók egyfelől helyben,
saját szemükkel állapíthatják meg, leendő kávéfőzőjük miként illeszkedik konyhájuk stílusához
és kialakításához. Másfelől pedig – a szakértői
segítségnek köszönhetően – könnyen megtalálhatják az igényeiknek megfelelő képességekkel

bíró gépet, akár egy rövid eszpresszóval, akár egy
kellemes, hosszan kortyolható lattéval szeretik
kezdeni a reggelt vagy zárni a vasárnapi ebédet.
A kávégépek kipróbálására szintén lehetősége van
a vásárlóknak, ami ugyancsak hozzásegíti őket a
tökéletes választáshoz.
Azonban annak sincs oka az aggodalomra, aki
bizonytalan még abban, hogy mi a különbség a
ristretto és az eszpresszó között, vagy nem tudja
eldönteni, hogy a lattét vagy a flat white-ot kedveli-e jobban. A szakértő munkatársak e téren is segítenek eligazodni, akárcsak a tüzes, kakaós vagy
gyümölcsös ízek aromaútvesztőjében.
A Media Markt vásárlói bizonyára találkoztak már az üzletek széles kávégép- és

Kürtőskalács
Katától

Hozzávalók:
• 75 dkg liszt
• 3 dkg élesztő
• 2,5 dl tej
• 10 dkg olvasztott vaj
• 4 ek cukor
• 2 egész tojás
• 1 tojássárgája

kiegészítőfelhozatalával, a Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont Coffee Shopjába ellátogatók
azonban a megszokotthoz képest is szélesebb választékkal találkozhatnak. Ez különösen jó hír így
az ünnepek felé közeledve, hiszen mindannyiunk
családjában, baráti körében található legalább egy
kávérajongó, aki biztosan örömmel látna a karácsonyfa alatt egy tejhabosítót, amellyel kedvenc
cappuccinóját tökéletesítheti, egy stílusos kávéspoharat, amivel a munkába siethet, vagy egy csomag cantuccinit, amellyel kiteljesítheti a kávézás
örömét.

• 1 citrom reszelt héja
• 1 csomag vaníliacukor
• egy csipet só
• 5 dkg olvasztott vaj
• 20 dkg darált dió
• 15 dkg cukor vagy eritrit
(édesítő)

NYEREMÉNYJÁTÉK

Elkészítés:
A tejet kevés cukorral langyosra melegítjük, belemorzsoljuk az élesztőt, kevés liszttel megszórjuk, felfuttatjuk. A lisztet tálba szitáljuk, beletesszük az (enyhén) olvasztott vajat, a tojásokat, a citrom reszelt héját,
a sót, a cukrot, a vaníliacukrot, a felfuttatott élesztőt, majd közepesen
lágy tésztát gyúrunk belőle (ha szükséges, kevés langyos tejet is adhatunk hozzá). Letakarva duplájára kelesztjük.
A diót ledaráljuk, az édesítővel összekeverjük. A megkelt tésztát deszkára borítjuk, kettévágjuk, az egyik felét kb. 3-4 mm vékonyra nyújtjuk,
majd felcsíkozzuk (kb. 2 cm széles darabokra). Az előkészített formákra feltekerjük úgy, hogy a csíkok széle fedje egymást, majd ecset segítségével lekenjük olvasztott vajjal, megforgatjuk vagy körbeszórjuk az
édesített, darált dióval, és sütőpapírral bélelt tepsibe állítjuk. A tészta
másik felével is így teszünk (ha 1 csík tészta nem elég egy forma bevonására, akkor nyugodtan pótoljuk ki, nem fog látszódni sülés után). Ha
az összes tésztával megvagyunk, akkor a tepsit az előmelegített sütő
közepére helyezve a tésztát 175 °C-on addig sütjük, amíg szép piros
nem lesz (kb. 40 perc).
Jó étvágyat hozzá!
Készítette: Vinczéné Kata

A nyereményjáték nyertese
Kreisler Gábor.
Nyereménye
5 000 Ft
értékű szolgáltatás.
AGAZIN

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 2018. december 22-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
Kiadásért felelős: Átányi Ajtony center-menedzser
Értékesítés: Lengyel-Nagy Annamária (06-52/598-805)
Tóth Andrea (52/598-807)
Szűcs-Tarcsa Anita
Szerkesztő: Energobuild Hungary Kft.
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 520-170
Média divízió vezető: Török-Papp Csilla
Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita
Nyomtatás: Inform Média Kft.
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.

