AGAZIN

Információk és hírek a régió legszebb bevásárlóközpontjából

2014. június

Fórum a
Facebookon

Szavazz!
Szavazz a legjobb
tablóra június 4-ig
és nyerd meg az
értékes nyeremények egyikét!

Kedves Olvasó!
Lassan végérvényesen beköszönt a jó idő, elérkezett az

Legyél első az
újdonságoban, figyeld
napi akcióinkat, programjainkat. Kövess
minket a Facebookon is.

VI. évfolyam 59. szám

Dohányzásmentes
Világnap
A cigaretta igen káros a
szervezetre, látogass el május
30-án standunkhoz és tudj meg
többet a leszokásról vagy a
megelőzésről.

Klikkelj! Nyomtass! Vásárolj!

ideje a szabadtéri sportoknak,
így például a kerékpározásnak
is. Június elején megrendezzük
második Tour de Fórum elnevezésű biciklitúránkat, amelynek során a jó hangulat és a
szórakozás garantált lesz. Hamarosan kezdetét veszi a foci
VB is, amelyre szintén lázasan
készülünk mi is. Júniusban
kiderül mely osztály tablója
nyerte el a legtöbb szavazatot
és ki zsebelheti be az értékes
főnyereményt. Továbbá hamarosan újra online kuponnapjaink lesznek, amely során
számos üzletünkben kedvezménnyel vásárolhatnak majd.
Érdemes lesz tehát figyelemmel kísérni az elkövetkező
hetekben is a Fórum rendezvényeit, hiszen most sem lesz

nyári KUPONNAPOK

JÚNIUS 4. ÉS 7. KÖZÖTT

20-40% kedvezmény!
További információ és kuponletöltés:
www.forumdebrecen.hu

hiány programokban.
Amit
i már megszokhatkh
tál tőlünk tavaszi csúcsformánkat hozva újabb programokkal
ugrunk bele a nyárba. Annyit
biztosan ígérhetünk június- júliusban is újdonságokkal várjuk a
látogatókat a Fórum bevásárlóközpontban.
Csapó u. 30., 4029, Debrecen

Megközelíthető az alábbi
tömegközlekedési eszközökkel:

Június 2-án startol a DKV kiállítása, minden amit tudnunk kell
a debreceni közlekedésről most
megismerhetjük majd. Régi fotók,
történetek és persze interaktív kiállítás is várja majd a látogatókat. A
tárlat szenzációja lesz, hogy a 2-es

villamos
illamos megjelenik a FÓRUMFÓRUM
BAN! A gyerekek beülhetnek a vezető székébe és virtuálisan ugyan,
de végig vezethetik a villamost az
új pályán! Az óvodások és iskolások számára játékos és szórakoztató programokkal készülünk, hogy
minél jobban megismerhessék és
megszeressék a helyi közösségi
közlekedést, a kényelmes és biztonságos utazás feltételeit.
Hogy folytatódjon a shopping láz
a hónap elején ismét kedvezményes vásárlással szerezhetjük be
új darabjainkat. június 4-től 7-ig a
Fórum Kuponnapok keretében vá-

logathatunk
márkákból.
logathat nk a legjobb márkákból
Legyen szó egy laza nyári ruháról
vagy éppen egy kényelmes cipőről érdemes lesz már előre kinézni
kedvencünket hátha az adott pillanatban kedvezménnyel is meg
tudjuk vásárolni. Olyan márkák
közül válogathatsz majd, mint a
Humanic, Cropp Town és még sokat nem is említettünk.
De amit semmiféleképpen nem
szabad kihagyni a második Tour de
Fórum biciklistúránk június 1-én,
ahol az egész család együtt kerékpározhat ki a Koppány Fogadóba.
Ráadásul most meleg rétessel és gu-

SZERETÜNK EGYÜTT
BRINGÁZNI! | JÚNIUS 1.
II. TOUR DE FÓRUM
BICIKLITÚRA

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 Fórum Debrecen parkolási díja:
az első órában díjmentes, a parkolás második órájában minden
megkezdett fél óra 200 Ft,
a 3. órától minden megkezdett
fél óra 100 Ft, szombat délután
14.00-től hétfő reggel 6.30-ig a
parkolás ingyenes.

Megnyílt a Leroy Pizza!
120
üzlet

www.forumdebrecen.hu
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levessel
l ás le
essel várunk
ár nk a célállomáson
a regisztrációs díj fejében. Érdemes
minél hamarabb regisztrálni információs pultunknál, hiszen az első
1000 résztvevő láthatósági mellényt
kap a Fórumtól. Lesz móka- kacagás és egy nagy Fórum Túra, amit
együtt élünk át.
De ezen felül elolvashatod magazinunkból, miként hódították meg
modelljeink Budapestet és hogy
kelltettek feltűnést a Fórum Debrecen legújabb kollekcióiban.
Napsütéses, élményekben gazdag
nyarat kívánunk mindenkinek! Te
és Mi, mindig Divatban vagyunk.

Az Ön
kényelméért!

Nyitva tartás
Hétfő–Szombat
Vasárnap

09:00–20:00
10:00–18:00
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II. Tour de Fórum – biciklizzünk együtt!
Idén második alkalommal rendezzük meg a Tour de Fórum biciklitúrát,
június 1-jén, vasárnap mindenki jól szórakozhat, aki egy kis kikapcsolódásra vágyik.
A túra megvalósításában Andó János a HBM
Kerékpáros Szövetség elnöke volt segítségünkre, a program fővédnökei: Tóth Attila, a megyei közgyűlés alelnöke és Dr. Uzonyi Attila
rendőr ezredes úr. A biciklis kaland résztvevőinek végállomása idén a Koppány Fogadó, Koppány Völgye Kalandpark, ahol a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont családi illetve gyermek
programokat szervez a résztvevők számára.
A túra vasárnap 10:00 órakor indul a Fórum
Csapó utcai főbejárata előtti térről, a Burgundia utca - Kossuth u. – Faraktár u. – Vámospércsi út és 48-as főút a 16-os km tábláig–
Hármashegyalja – Koppányvölgy útvonalon.
A biciklitúrára május 22-től lehet nevezni a
FÓRUM információs pultjánál 15:00 és 19:00
óra között, május 24-én és 25-én pedig
egész nap. Érdemes kihasználni az előzetes regisztrációt, mert így a nevezési díj
500- Ft/felnőtt és 200- Ft/gyerek, de
akár indulás előtt is lehet részvételi
jegyet venni a helyszínen, de akkor egy picit többe kerül.

Természetesen az első 1000 regisztrálót jutalmazzuk, hiszen közvetlenül a rajt előtt láthatósági mellényt kapnak ajándékba. A nevezésért
cserébe a Koppány Kalandpark gulyáslevessel
és rétessel látja vendégül a célba érkezőket. A
túra távja 18 kilométer, ami nagyjából 1-1,5
órát vesz igénybe, a résztvevők egyénileg térnek vissza Debrecenbe. A helyszínen rengeteg
színes program, és fellépők várják a kikapcsolódni vágyókat, emellett még tombola sorsolás is lesz. A legtöbb diákot felvonulató általános iskolának,
középiskolának
és sportegyesületnek külön
ajándékkal
kedveskedünk.
Természetesen a
Fórum Debrecen
Bevásárlóközpont dolgozói részvételére is számítunk. Tavaly több mint 400 résztvevő tette
meg a 16 km-es utat, amely hatalmas élmény
volt, és bizonyára ez idén sem lesz másként.
Érdemes lesz készülni június legelső hétvégéjére, mert felejthetetlen élményben lesz része
az összes indulónak, mindenkit vár a mozgás
és a szabad levegőn eltöltött szórakozás élménye, amelyet igyekszünk még élvezetesebbé

tenni. Aki még nem tette meg, szerezzen be, tegye rendbe, csinosítsa ki, tavasziasítsa vagy kérje kölcsön a szomszéd bringáját,
hiszen a távra nemcsak nekünk, de kerékpárunknak is a legjobb formáját kell hoznia.
Mindenki hozza magával a családját, rokonait, szomszédait, barátait, kutyáját, macskáját,
hogy senki ne maradjon ki ebből a fergeteges
kalandból!

Figyelj oda
mielőtt elindulsz!
Természetesen arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy a biciklivel
való közlekedés nagy felelősséggel
jár, és körültekintést igényel.
Használat előtt feltétlenül bizonyosodjunk meg arról, hogy nem lazultak ki a fékek, nem kopottak a fékpofák, ami adott esetben balesetet
okozhat. Gondoskodjunk első és
hátsó lámpákról, valamint csengőről, melyek meglétét a KRESZ is előírja. A gyermekek számára kötelező
a bukósisak viselete, legjobb, ha
már így szoktatjuk őket a kerékpárhoz. Csak ezek után indulhatunk el biztonsággal a forgalomban. A biztonságos kerékpározás alapfeltétele, hogy
mindig legyünk láthatóak, az mindegy, hogy lámpával, vagy fényvisszaverő
mellénnyel, a lényeg, hogy mindenképpen észrevegyenek, és időben.
Használjuk a csengőt, ha szükséges, ezzel is fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet.
Ne az út legszélén haladjunk, hanem tartsunk befelé, különben azt kockáztatjuk, hogy az autósok nem vesznek észre és elsodornak bennünket, vagy
ránk nyitják az ajtót, ami komolyabb sérülést és anyagi kárt is okozhat. Az
úttesten szigorúan tilos a fülhallgatóval történő zenehallgatás, ha nem bírjuk ki zene nélkül, a bicikliutat vagy a járdát elhagyva, az úttesten mindig
vegyük ki a fejhallgatót. Jobbról sohase előzzünk, kivéve a lámpánál álló kocsisort, de azt is csak nagy óvatossággal, és ne tekerjünk pusztán rutinból.
Mindenki legyen körültekintő, óvatos, figyeljünk egymásra, és tekerjünk
együtt a II. Tour de Fórum biciklitúrán, hogy egy fantasztikus napot tölthessünk együtt!

Koppány Erdei Kalandpark – Szabadidőközpont
Kovács Pállal beszélgettem a kalandpark érdekességeiről, ahova érdemes kilátogatni, hiszen egész nap önfeledten szórakozhatunk.
Hol található a Kalandpark?
Kovács Pál: Debrecenből a 41-es úton kell haladnunk,
Haláp és Vámospércs között, a 16-os km táblánál balra.
Bent az erdőben jó minőségű úton gyönyörű környezetben helyezkedik el a szabadidőpark. Egy 20 hektáros erdő közepén. Kitűnő kikapcsolódást biztosít a
családosoknak.
Az odalátogatók milyen programok közül választhatnak?
Klasszikus drótköteles akadálypálya várja a látogatókat, amit minden korosztály kipróbálhat. Már 2 éves
kortól quadozás, paintballozás, foci, tollaslabda, röp-

labda, íjászat, ping-pong várja az érdeklődőket. A legkisebbeket a póni lovaglás is. Idei újdonságunk a négy
gumi asztalos trambulin. Hamarosan pedig elkészül az
euro-bungee pálya is.
Van-e lehetőség több napos programot szervezni a
Kalandparkban?
Természetesen, a megfáradt sportolók akár szállást
is foglalhatnak a Koppány
Fogadóban, ahol teljes
wellness részleg: szauna,
jacuzzi, fedett úszómedence fokozza a pihenést. Amit
pedig nem szabad nem
megkóstolni a házi készítésű ételeinket.

Koppány Fogadó és Erdei Kalandpark • Tel.: 70/9458175 • www.koppanyfogado.hu • koppanyfogado@gmail.com
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4.Dorottya

2.

3.

1.

1.Noémi

Zakó (Magenta)
Felső (New Yorker)
Szoknya (Promod)
Szemüveg (Promod)
Táska (Mango)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

2.Magdi

Ruha (Magenta)
Hajpánt (Bijou Brigitte)
Táska (Mayo Chix)
Cipő (Reno)
Karkötő (C&A)

3. Dóri

Zakó (New Yorker)
Ruha (Mango)
Táska (Promod)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

Felső (Magenta) 13.900 Ft;
Nadrág (Magenta) 16.900 Ft;
Pulover (Mango) 8.995 Ft;
Napszemüveg (C&A) 1.490 Ft;
Táska (Tally Weijl) 5.995 Ft;
Cipő (C&A) 4.590 Ft;
Karkötő (C&A) 1.490 Ft.
23.900 Ft;
2.990 Ft;
9.595 Ft;
4.990 Ft;
11.995 Ft;
8.990 Ft;
4.990 Ft.

18.900 Ft;
2.990 Ft;
10.790 Ft;
8.990 Ft;
2.290 Ft.

4.

5.

6.

5.Betti

Zakó (Mayo Chix) 11.990 Ft;
Felső ( New Yorker) 2.390 Ft;
Nadrág (Mango) 7.995 Ft;
Fejpánt ( Bijou Brigitte) 3.490 Ft;
Napszemüveg (Bijou Brigitte)
3.490 Ft;
Táska (Bijou Brigitte) 6.490 Ft;
Cipő ( New Yorker) 3.790 Ft.

6.Enikő

Blézer ( Promod) 9.595 Ft;
Ruha (Mango) 13.995 Ft;
Cipő (Reno) 5.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft;
Karkötő (C&A) 2.590 Ft.

8.990 Ft;
9.995 Ft;
9.995 Ft;
17.990 Ft;
3.490 Ft.

Divatban mindig az első

Divatszerkesztő:
Szűcs-Tarcsa Anita

Meglehetősen pikánsra sikeredtek a nyár legelső szettjei, nemcsak a közönség köreiben arattak nagy sikert, de még a modellek is nagy
izgalommal bújtak bele a legújabb darabokba.
Menta mánia: Már májusban egy menta kollekcióval indítottam, de mivel marad idén is befutó szín, nem haboztam és a nyár első számában szintén ezt
használtam. Fehérrel, de akár szürkével is bátran kombinálható. Egyik nagy kedvenc a Magenta különleges megoldású zakója, ami lezser, de egyben elegáns
is, legyen szó esküvőről, vagy egy nyárindító partyról, mindenképpen jó választás, ezzel biztosan rengeteg elismerést gyűjthetsz be.
Barack egy kis élénkkel: Ahogy a jó idő beköszönt, a sötétebb ruhákat azonnal felcserélik a pasztellesebb árnyalatok. Használj virág motívumokat, próbáld
ki sárgával, neon zölddel vegyíteni és igazi hercegnőnek érzed majd magad. A Hősök terén ámultak és bámultak a lányokat látván a járókelők. Itt az idő bebizonyítani, benned is ott az a plusz, amivel kitűnhetsz a tömegből.
Fesztiválok go!: Egy felmérés alapján minden negyedik ember kilátogat valamelyik idei fesztiválra. Egy kicsit merészre sikeredett a szett, de ha igazán bevállalós vagy, megígérhetem, hogy mindenkinél tarolsz majd. Ráadásul, ha egy trikinit választasz idén nyárra simán felsőként is használhatod. Fel a gördeszkára,
a rollerre és irány felfedezni a legjobb helyeket Debrecenben.
Vadítóan szexi: Izzott a levegő, ahogy a lányok profin pózoltak a Lánchíd lábánál, nem kis feltűnést keltve. A csodálatos, új kollekciókat vonultatták fel, és
mindenki őket bámulta. A pirossal igazán vad és hódító tudsz lenni. Első randira egy kicsit merész, de ha szeretnél egy felejthetetlen éjszakát biztosan ez a
befutó. A kedvenc darabok a Magenta különleges megoldású ruhája és a Promod fantasztikusan vibráló zakója. Egy nő ruhatárában egy piros darabnak feltétlenül lennie kell! Legyen tökéletes nyaratok, legyetek szépek és szexik minden pillanatban, hiszen minden másodpercet élvezni kell! XOXO
A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Porció Norbert készítette. Az árak tájékoztató jellegűek! Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

7.

8.

9.

10.

7. Enikő

Mellény (C&A)
Csőtop (Tally Weijl)
Nadrág (Sugarbird)
Hajpánt (Bijou Brigitte)
Cipő (Reno)

8.Betti

Sapka (New Yorker)
Fürdőruha (New Yorker)
Szoknya (New Yorker)
Táska (New Yorker)
Cipő (Reno)

11.Magdi
4.590 Ft;
1.995 Ft;
29.990 Ft,
1.990 Ft;
5.990 Ft.

Bőrkabát (Mango)
Felső (New Yorker)
Szoknya (C&A)
Napszemüveg (C&A)
Táska (Mango)
Nyaklánc (C&A)

12.Dóri
2.390 Ft;
5.990 Ft,
3.790 Ft,
11.190 Ft,
8.990 Ft.

9.Vivien

Ruha (Tally Weijl)
5.995 Ft;
Cipő (Reno)
14.990 Ft;
Napszemüveg
(Bijou Brigitte)
3.490 Ft,
Nyaklánc (C&A) 5.790 Ft.

10.Dorottya

Mellény (New Yorker) 3.990 Ft;
Ruha (C&A) 3.990 Ft;
Sapka (New Yorker) 2.990 Ft;
Táska (C&A) 2.990 Ft,
Cipő (Reno) 20.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte) 3.990 Ft.

Zakó (Mango)
Ruha (Magenta)
Cipő (Reno)

13.Noémi

Zakó (Promod)
Melltartó (New Yorker)
Táska (New Yorker)
Short (Tally Weijl)
Cipő (Reno)
Nyaklánc (Bijou Brigitte)

11.
29.995 Ft;
1.990 Ft;
7.590 Ft;
1.790 Ft;
6.995 Ft;
2.990 Ft.

9.995 Ft;
14.900 Ft;
11.900 Ft.

9.995 Ft;
3.790 Ft,
5.990 Ft;
5.795 Ft,
8.990 Ft;
3.490 Ft.

12.
13.
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Instagram láz, kedvenc applikációk
Az okos telefonok világában
már nemcsak a Facetime-olhatunk egymással, de a legújabb applikációkkal
kiszámolhatjuk hány kalóriát égettünk
el, de cikkünkből az is kiderül kit érdemes követned az Instagramon Debrecenben.
Szeretnéd ha telefonod figyelmeztetne mikor jött el az idő a következő pohár vízhez,
hogy meglegyen a napi folyadék mennyiséged, vagy csak csekkolni szeretnéd a legújabb
darabokat is kedvenc márkád app-jében, mai
világunkba minderre lehetőséged adódik! A
másik nagy Őrületről is érdemes szót említenünk: Instagram lázban ég a világ, összegyűjtöttük kit és miért érdemes követned, hogy
le ne maradj Debrecen legérdekesebb divatposztjairól.

Kedvenc applikáció
Még korábban telefonjainkkal csak Passziánszt és Snaket
játszhatunk, ma már az Angry
Bird-től a modern akciójátékig
mindenre van lehetőségünk letölteni és a
szabad perceinkben hódolni is neki. Még is
nem ezek a forradalmi életünket megkönnyítő app-ek, hanem a Viber, amivel egésznap
ingyen chetelhetünk több tízezreket megspórolva magunknak. Ráadásul azt tudtad,
hogy kis animációs videót is küldhetsz chat
partnerednek? Kattints az üzenet írásnál a +
gombra majd válaszd az animációs üzenetet,
a felugró ablakban kiválaszthatod az általad
kedvelt figurát (krokkó, cica vagy nyuszi közül) majd mondd fel a szöveget és már kész is
az üzenet, már csak a cukisági index visszacsatolását kell várnod.
Szeretnéd, ha éppen szükséged
van egy angol szó fordítására
nem kellene szaladnod a szótá-

rért? A Google Fordító egész nap veled van,
és segít eligazodni a nyelvek világában. Nemcsak életedet de szókincsedet is bővítheted
percek alatt. Tudtad, hogy egy idegen szóval
10-szer kell találkoznod, hogy rögzüljön az
agyadban, nézegesd újra a szavakat naponta
és garantáltan gazdagodni fog szókészleted.
Éppen hallgatod a rádiót és lemaradtál a zene címéről, nem gond
a Shazam feltalálói erre is megtalálták a megoldást. Nincs már
dolgod, mint a rádióhoz tenned a mobilod és
pillanatok alatt megmondja éppen mi szól a
fekvencián. Az én utolsó tag-jeim: Rebecca
Ferguson: All that I’ve got és a Clean Bandit:
Rather be, érdemes csekkolni.

Instagram Őrület
Újabb app őrület. Felregisztráltál már? De még bátortalan vagy
hogyan is kezdj hozzá! Itt az új
Facebook. Összegyűjtöttük most
mire figyelj és hogyan lesz még több követőd! Induljunk hát a virtuális körútra! Kezdjünk egy jól kiválasztott profilképpel! Arra
figyelj, ne legyen túl kihívó, az egyéniséged
képviselje. Smink, haj megengedett, viszont
lehessen rád ismerni a fotón, ne az legyen ha
találkoznak veled rád se ismernek majd. Mi
az oldal lényege? Akire kíváncsi vagy követheted, de bármikor amikor azt érzed sok az
illető abba hagyhatod és élvezheted tovább
a posztokat. Milyen gyakran posztolj? Elhiszem, hogy minden pillanat nagyon fontos
az életedben, de arra figyelj inkább megélni
kell azokat nem mindenhonnan betagelni.
Hetente 2-3 poszt engedélyezett, viszont
utána már idegesítővé válhatsz. Használj filtereket? Nem minden esetben van rá szükség, most nagy divat a #nofilter hashtags, a
sztárok is gyakran alkalmazzák, próbáld ki
te is.

neket, hogy áll egy vendégnek a műszempilla.

Kit kövess Debrecenben?
KEDVENC FOTÓSUNK - @PORCIONORBERT
Kíváncsi vagy mi zajlik a Fórumban? Éppen
mit fotózz Debrecen egyik legjobb fotósa, érdemes csekkolnod, hiszen ahogy már korábban is írtam nem csak munkájában profi de
főző tehetsége is kitűnő.
A LEGJOBB MAKE-UP ARTIST - @BODOKITTIMAKEUP
Bodó Kitti munkáságát és sminkjeit követheted ha followingolod, tud meg mi a tavasz
legtrendibb sminke, vagy hogy használd a szí-

FÓRUM TOPMODELL - @BORDASCINTIKE
Cintit csak imádni lehet, egy szexi, mindig
mosolygós lánnyal egészült ki a Fórum csapata miután megnyerte a Fórum Topmodell
versenyt. Imádom a képeit, az Instagramon
követheted milyen fotózásokon vesz részt.
FÓRUM STYLIST - @SZUCSTARCSAANITA
Ha érdekel mi zajlik a Fórumba, mire készülünk a csapattal esetleg tudni szeretnéd hol
van éppen akció, kövess és segítek eligazodni
a Fórum üzletei között.


Érvényesség:
2014.06.04 – 07.

Érvényesség:
2014.06.04 – 07.

20%

A kedvezmény a Lego és az akciós termékekre nem vonatkozik.



kedvezmény
egy kiválasztott termékre



kedvezmény
minden termékre

20%

A kupon más akcióval, kedvezménnyel
nem vonható össze, és nem érvényes
első áras, leértékelt, illetve szórólapos termékekre.

június 17. - szeptember 20.

20. évad
Új helyszín

Érvényesség:
2014.06.04 – 07.

Érvényesség:
2014.06.04 – 07.

20%

kedvezmény
könyv és hangoskönyv
vásárlása esetén

A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető.



További 40 üzlet vár

20-30%-os
kedvezménnyel!

20%

kedvezmény
minden termékre

Az akció a leértékelt árukra is vonatkozik, más akcióval
vagy kedvezménnyel azonban nem vonható össze.

SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET

FÓRUM NYÁRI KUPONNAPOK

Június 17. (esőnap június 18.) 20:30
Tapolcsányi Laura:

CSAKAZÉRTIS SZERELEM

Június 23-24. (esőnap június 25.) 20:30
Robert Thomas:
NYOLC NŐ

Zenés színdarab az Első Emelet együttes dalaival –
a Turay Ida Színház előadása

Bűnügyi komédia –
a Játékszín előadása

Június 21. (esőnap június 22.) 20:30
Vaszary Gábor:

Június 26. (esőnap június 27.) 20:30
Marc Camoletti:

KLOTILD NÉNI

FRANCIA NÉGYES

Bohózat három részben –
a Karinthy Színház előadása

Vígjáték két részben –
a Gergely Theáter előadása

További színházi előadások és jegyvásárlás: www.debreceniszabadteri.hu
Jegyek kaphatók még: Kölcsey Központ, Apolló mozi, Főnix Csarnok, Tourinform, Interticket hálózat

$PĦVRUYiOWR]iVMRJiWIHQQWDUWMXN)HOHOĘVNLDGy%yGRU(GLWJ\YH]HWĘ

DEBRECENI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK
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Gyereknap a Fórumban
Nem telhet el úgy május, hogy
nem ünnepeltük meg a legkisebbeket,
éppen ezért idén is gyerekprogramokkal, interaktív feladatokkal várjuk a látogatókat május 30-31-én.

nek. Idén újra megrendezzük május 30-31én a Fórum Bevásárlóközpontban a gyermeknapot. Még nincs programod? Ezt nem
hagyhatod ki! A mi célunk a te mosolyod!
Legelőször ezt az ünnepet Törökországban

Még emlékeztek arra az izgalomra, mikor
gyermekként vártátok a holnapot, hogy
gyermeknap legyen? Nos, mi még emlékszünk rá, a rengeteg édességre, illetve a
különböző programokra, melyeken olyan
élvezettel vettünk részt.
Természetesen most
sem akarunk ebből
sem
kimaradni,
ezért kedveskedünk
a kicsiknek, illetve
az örök gyerekek-

ünnepelték 1920-ban, később Magyarországon is megjelent 1931-ben, de akkoriban
még egy egész héten keresztül élvezhették
a gyerekek, hogy a világ körülöttük forog. 1954-ben az ENSZ javasolta, hogy
legyen egyetemes ez az ünnep, tehát
ezentúl ünnepeljék minden országban, emlékezzenek meg a gyermekek testvériségéről és az egymás közti megértésről, valamint a
csöppségek jólléte érdekében folytatott küzdelemről.
Mi is kedveskedni szeretnénk minden csemetének, különböző színes
programokkal, játékokkal. Reméljük,
minél többen eljöttök, hogy egy fantasztikus élményben legyen részetek. Ki ne álmodozott volna gyermekként, hogy kedvenc
mesefigurája, hőse, hipp-hopp, megelevenedik, találkozhat vele és együtt játszanak
egész nap. Nos, íme a remek alkalom, hisz
a Fórum Bevásárlóközpontban ezen a
hétvégén életre kelnek a hercegnők,
és a bátor hősök, csodavilág,
melynek most te is részese lehetsz. Ne habozz,
gyere el és találkozz
velük te is. Játszatok
együtt velük, oldjátok meg közösen
a feladványokat,
menjetek
végig
segítségükkel az
akadálypályán.
Mindehhez
csak regisztrálnotok kell.
Mutasd meg,
hogy te is egy
kis bátor hős vagy, vagy
ügyes és csodaszép királylány? Mókában és
kacagásban most sem
lesz hiány, persze a
jutalom sem fog elma-

radni, hiszen mindenkinek kedveskedni
fogunk valami apró meglepetéssel. Mutasd
meg mennyire vagy kreatív és ügyes, vegyél
részt a kézműves programokon! Mi már türelmetlenül várunk.
Gyertek minél többen, hiszen csak egy célunk van, hogy minél több élménnyel gazdagabban, mosolyogva teljen el ez a két nap.
Hozd el a szülőket, testvéreket, nagymamát
és nagypapát, ünnepeljetek együtt!
Törekszünk arra, hogy minél színesebbé, izgalmasabbá tegyük a Ti napotokat. Várunk
szeretettel minden nap! Érezzük jól magunka
együtt! És ne feledjétek a hétvégét megpecsételni a felejthetetlen Tour de Fórum biciklistúrával ahol az egész családdal kerékpározhattok ki a Koppány Kalandparkba.

A múltra
épülő jövő…
A DKV Debreceni Közlekedési Zrt
idén ünnepli megalakulásának 130. évfordulóját. 2014. így az emlékezés és a jövő
jegyében telik a társaság életében. A jövőt
jelentő 2-es villamos elindulása mellett szeretnénk, ha Önök jobban megismernék a
társaság múltját is. Május végén jelenik meg
a cég életét bemutató könyvünk, a „Múltra
épülő jövő, 130 éves a DKV Zrt.” címmel, de
ugyancsak ezt a címet adtuk a FÓRUMBAN
2014. június 2-án nyíló interaktív kiállításunknak is.
Cégünket a második ipari forradalom idején alapították, majd életét felvirágzások és nehéz idők
egyaránt kísérték. Büszkén mondhatjuk, hogy
130 év után is Debrecen egyik jelentős és megha-

tározó vállalata vagyunk. Alapítóinknak volt bátorsága elindítani a gőzvasutat 1884-ben, elvégezni a villamosítást 1911-ben, fejleszteni a hálózatot
és a vonalak számát. Túlélték a motorizációt, majd
elindították a trolibusz közlekedést 1985-ben.
A DKV a XXI. században is meg tud felelni a kor
kihívásainak. A cég 2002-ben vette át Debrecen
város parkolásának üzemeltetését, és 2009 óta az
elektromos közlekedés után a város teljes, immáron az autóbuszos közlekedését is magába foglaló
közösségi közlekedést üzemeltet. Az idén a villamosközlekedés várostörténeti mérföldkövéhez
ért azzal, hogy február 26-án megkezdte az utasok
szállítását a 2-es villamos vonalán. A vállalat jelenleg Európa egyik legmodernebb és környezetbarát, egységes járműflottájával, valamint nagyrészt
megújult infrastruktúrával rendelkezik. A kiállítás
végig vezeti Önt ezen az úton a kezdetektől napja-

inkig. Interaktív módon, felnőttek és gyermekek
számára is igyekszünk érdekessé tenni a Debreceni Közlekedés Világát, a DKV-t, mert úgy gondoljuk így ismerhető meg a múltra épülő jövő.
A tárlat szenzációja: bevisszük a 2-es villamost a
FÓRUMBA!
A gyerekek beülhetnek a vezető székébe és virtuálisan ugyan, de végig vezethetik a villamost az új
pályán! Míg Ők utaznak, a felnőttek megpihenhetnek, a múltat idéző DKVZÓ-ban, egy DKÁVÉ
mellett.
Megelevenedik az ’50-es 60-as évek forgalmi irodája, közös fotó készülhet a régi idők Kalauzaival
és az óriás fotók mellett a régi relikviák is megtekinthetők lesznek a kiállításon.
Utazzon velünk a múltba! A kiállítás ideje alatt
hétvégenként utazzon Omnibusszal, tegyen egy

kört velünk Debrecen belvárosában! Az óvodások
és iskolások számára játékos és szórakoztató programokkal készülünk, hogy minél jobban megismerhessék és megszeressék a helyi közösségi közlekedést, a Debrecenben közlekedő járműveinket,
elsajátíthatják a közösségi közlekedési eszközök
használatának szabályait, a kényelmes és biztonságos utazás feltételeit.
A belépés díjmentes, csoportos látogatás esetén
előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

Az alábbi elérhetőségeink bármelyikén
készséggel állunk rendelkezésükre,
Tel.: (52) 502 649;
E-mail: marketing@dkv.hu
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Budapest meghódítva!
Ha már Debrecent meghódítottuk, miért ne vennénk be a fővárost? A
Fórum magazin nyári számának divatoldalát Budapesten fotóztuk be, nem
kis feltűnést keltve! Miénk a világ, Fórum models are the best group!

zunk! Közben a téren minket fotóznak, nagy
feltűnést keltünk!
14 kor fáradtan kimerülten, taktikai megbeszélés ebéd, vagy folytatjuk a fotózást? 2 kép
kész, ami négy óránkba került. Döntöttünk
először a munka utána szórakozás.

Szerettem volna valami különlegeset. Nem
sokat teketóriáztam és valami olyanra vállalkoztam, ami a bakancslistám egyik főpontja
volt. Fővárosban fotózni egy divatanyagot,
pipa!

Lánchíd következik!

Május 15.
Reggel kilenc óra nyitnak az üzletek: irány kiválasztani a legújabb darabokat a fotózáshoz!
Hogyan választom ki a kollekciót? Az üzletekben, ami megtetszik elhozom és utána áll
össze a fejemben, mit is szeretnék pontosan.
Ez most sem történt másképp! Az üzletvezetők imádták az új irányt és az izgalmam rájuk
is átszállt. Pillanatok alatt mosolyt csaltam
az arcukra, és
csillogó szemekkel mutogatták nekem
a legújabb darabokat. Több
órás válogatás, szelektálás
után megvolt
a négy szett.
Jött a csomagolás,
hogy
minden start-ra kész legyen..
Majd még pon-tosítás a hajróll

és sminkről és a várakozás, hogy holnap hajnal legyen.

Budapest előtt 20 km-rel időkép
ellenőrzés, esni fog-e?

Május 16.
Fé hat indul a nap. Irány Budapestre- ruFél
hák a kisbuszban, létszám ellenőrzés, majd
há
a kedvenc fodrászom Balogh Lali tornaóráján
ó
találjuk magunkat. Ki-belégzés és
m fel is ébredtünk! Gyorsan elfoglaljuk
már
helyünket.
h
A CD lejátszóban a divatbem
mutatós
zenékkel és kedvenc dalainkkal
száguldunk
Pest felé. Előkerülnek a sütik,
s
amik
kötelező belépési zálogok a napra.
a
Pontozunk,
kóstolunk reggel hétkor öt
P
süti
s után, állítom Porció Norbert muffinjai
isteniek,
mindannyiunk sütijét lepipálta.
i
Nem
N bírtunk ellenállni neki. Csajok jelentem
fotósunk nemcsak tökéletes fotókat
t
csinál,
de főzni-sütni is tud, megsúgom
c
éppen
szingli és keresi a nagy Ő-t. Szóval
é
nyugodtan csekkold az Instagramon.

Pozítivan állunk a naphoz, jó idő lesz! Első
helyszínünk a Vajdahunyad vára, több hete
lementett kép előkerül a fotó albumból: ezt a
helyszínt akarom, nem tágítok. Még a lányok
sminkjét készítik a város legjobb make-up
artistja Bodó Kitti és Skurla Dóra, valamint
a hajakat Balogh Lali és Kaszás Enci, én Norbival (Tri Lite fotós) és Pötyivel (Alföld Tv
operatőr/vágó és néha ha rám ér modell)És
Renivel (my best asszisztens) megkeressük a
helyszínt. Megvan, minden kész, induljon a
nap! Derítő vászonra fel és fotózunk. A helyszínt mintha odarajzoltuk volna. Esőfelhők
megúszva!
Egy álom vált valóra, nekem és a csajoknak
is! Itt vagyunk és fotózunk!
Hősök tere a következő helyszín, előkerül
a roller. Száguldozunk a Hősök terén, fotó-

A legextrémebb szettek a lányokon. A feltűnés fokozhatatlan, bikinis zakós lányok rögtönzött bemutatót tartanak a Lánchídon. A
forgalom lelassul, kocsikból kiáltanak ránk.
Igen, meghódítottuk a fővárost! Az álomcsapat, szupercsapat bevette Budapestet! A
Fórum Debrecen csapata ott is megállja a
helyét! Készen a fotók, fáradtan, de büszkén
mosollyal az arcukon nyugtázzák a napot a
lemenő napsugarak árnyékában. Az eső kibírta, az anyag tökéletes.
Ismét elő a sütik és a legjobb zenék!
Ami biztos, ha vágysz valamire tegyél érte,
hiszen valósággá válik. Budapest meghódítva!
Szűcs-Tarcsa Anita

Kezdődik a foci-vb: magyarok nélkül,
de magyar csúcsokkal
Az idei labdarúgó-világbajnokságot Brazíliában rendezik meg
2014. június 12. és július 13. között. A
selejtezők után 32 válogatott vehet
részt a tornán, a címvédő a spanyol csapat. A magyar nemzeti tizenegy ezúttal
sem tudta kivívni a jogot szereplésre,
ez legutóbb 1986-ban sikerült: a vége
ráadásul akkor is kiesés lett, Kanadát
2-0-ra legyőzték ugyan Détáriék, azonban a Szovjetuniótól (akkor még volt
ilyen ország...) 6-0-ra, a franciáktól pedig 3-0-ra kaptak ki, és nem jutottak be
a legjobb 16 közé.
A mieinkért tehát nem izgulhatunk a vb-n,
azonban élmények és emlékezetes meccsek
tekintetében biztosan nem lesz hiányérze-

tünk, hiszen alig van olyan magyar futballdrukker, aki nem szurkol valamely másik
nemzet válogatottjának. Nagyon népszerűek
hazánkban többek között a németek, az angolok, a brazilok, az argentinok és a spanyolok is, ezen gárdák egyébiránt favoritjai a tornának. Ezúttal magyar játékvezető sem lesz a
világbajnokságon, ami Puhl, Vágner és Kassai korábbi szereplése miatt kissé szokatlan
lesz. Igaz, legalább nem fogják szidalmazni a
magyarokat...
Régen sem szidalmazták, sőt, ünnepelték:
bármily meglepő, a korábbi kétszeres ezüstérmes (1938, 1954) Magyarország több világbajnoki csúcsot is magáénak mondhat. A legtöbb gólt egy világbajnokságon Magyarország
érte el (27-et 1954-ben), a legjobb gólátlagot
(2,2) Kocsis Sándor mutatta fel ugyancsak

ekkor, 11 gólt lőtt 5 mérkőzésen. A legnagyobb arányú vb-győzelem 9 gólos volt,
ez háromszor is előfordult, s ebből kettő
magyarok dicsőségét zengi: Magyarország-Dél-Korea 9-0 (1954), MagyarországEl Salvador 10-1 (1982). A focimúltunk
tehát fenséges, ám a jelenünk korántsem az, az idei nyárra tehát maradnak
számunkra a németek, az angolok,
a brazilok, az argentinok vagy a
spanyolok szenzációsnak ígérkező meccsei: igaz, ez is hatalmas élvezeti értékkel bír majd.
Ráadásként ne feledjük, a
lelátón is akad majd látnivaló bőven: a brazil szurkolóhölgyeknél
nincs
forróvérűbb a világon.
Kezdődhet a szamba!
A Fórum bevásárlóközpont a
vb ideje alatt
programokkal és játékokkal
vár majd
minden
érdeklődött, a programok még
szervezés alatt
vannak, de anynyit ígérhetünk
felejthetetlenek lesznek mint a
nagy csaták a brazil pályákon. Addig is böngésszék a bevásárlóközpont hivatalos weboldalát a www.
forumdebrecen.hu-t vagy Facebook
oldalunk. Millió gólt és jó szurkolást
kívánunk.
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VISSZATEKINTŐ

Stadionnyitó

Vihar, jég, ónos eső:
ilyen is volt a Fórumban
Májusban sem lehetett unatkozni
a Fórum Debrecen bevásárlóközpontban,
hiszen ismét egy fergeteges kiállítással örvendeztettük meg a kedves látogatókat,
és a Fórumban még az ég is leszakadt. Egy
fantasztikus, interaktív időjárás kiállítást
láthattak az érdeklődök, aminek a témája
mindenképpen aktuális és izgalmas, sok
kérdésre játékos, de mégis tudományos formában adott választ.

Vannak az életben megismételhetetlen dolgok, események, mondhatnánk azt is, hogy történelmi pillanatok,
amikről nem érdemes lemaradni, főleg ha
egy város stadionmegnyitójáról van szó.
Nos ezt mi is így gondoltuk, éppen ezért
nagyon izgatottan vártuk a gyönyörű Fórumos modellekkel ezt a kiemelkedő alkalmat.
A Fórum bevásárlóközpont már az április 25én tartott Sajtótájékoztatón is részt vett 11 gyönyörű modellel. A fényképezőképek csak úgy
kattogtak a modelleket látván, a sportrajongók
nem kis örömére. Nagyon nagy élmény volt elsőkként a kitűnő fűre lépni.
Május elsején már reggel nagy volt a sürgésforgás, hiszen a szervezők jobbnál jobb programokkal várták a kedves érdeklődőket. Hiszen
ki ne lett volna kíváncsi például a Bikinire, akik
megalapozták a jó hangulatot, a megnyitóra,
együtt énekelhettük velük, a régi kedvenc dalainkat. A gyerekeknek is kedveskedtek a szer-

vezők koncerttel, melyen olyan klasszikusok is
elhangzottak, mint a Ho-ho-ho-horgász, Gumimacik, vagy az Oroszlánkirály. Számunkra
természetesen a bevásárlóközpont divatbemutatója volt a csúcspont. A lányok egyszerűen
magukkal ragadták a nézők figyelmét. Gyönyörűen állt rajtuk, a Mango, Promod, Amnesia és
Sugarbird, C&A tavaszi, színpompás kollekciója. Mivel sporteseményről van szó, mi is igyekeztünk bemutatni a legkényelmesebb hétköznapi, illetve sportos öltözetet is, ebben nyújtott
segítséget a Hervis. Megtetszett egy-egy darab,
vagy az összes? Nos akkor szerencséd volt, mert
ebben a hónapban, kedvezményesen megvásárolhattad a Joy napok keretében, mely május
9-10-11-én került megrendezésre. Felejthetetlen élmény volt. Azt hiszem, méltán büszkék
lehetünk a város ezen építményére is. Reméljük
ti is olyan élményekkel tértetek haza, mint mi.
Ne feledjétek várunk titeket ezentúl is a Fórum
Bevásárlóközpontban remek programokkal,
divatbemutatókkal. Találkozzunk mindennap,
várunk szeretettel.

A tavaszi időjárás meglehetősen szeszélyes, ezt
má
idén is bizonyította, éppen ezért május 2-a és 25-e között rendeztük meg
en
az időjárás kiállítást, ami megfelelően
ási
reprezentálta a különböző időjárási
tjelenségeket, és azok kiszámíthatatlanságát. Az egyes kiállítási modulokk
kronológiailag kapcsolódnak egy-máshoz. Minden egyes modul egyy
bizonyos múltbéli időpontban tényleges megtörtént időjárási jelenséget jelenített meg, és mutatott be.
Az időjárási jelenségeket és azok
hatásait nem csupán általánosságban mutattuk be,
hanem egy-egy személyes
történeten keresztül is, amit
annak megélői meséltek el.
Láthatták azt is, hogyan keletkezik a jégeső, micsoda
kárt tud okozni például egy
motorháztetőben, és hány
milliót kellett fizetniük Papréten a károsultaknak. Saját
ujjukkal szórhatták a villámokat, láthatták a hatalmas
müncheni zivatart, és megtudhatták mi is az a menny-

dörgés. Aki elfáradt a hatalmas sétában, az akár
le is dőlhetett piknikezés közben, és bámulhatta az eget, mialatt különös bárányfelhők úsztak
el felette. A látogatók megfejthették a tornádók
keletkezésének titkait, amik mindösszesen 2-3
percnyi létezésük alatt képesek minden elsöpörni, szíthattak örvényt, vihart, forgószelet, és
átérezhették milyen belecsöppeni egy hurrikán
közepébe. Mindenki remek, személyre szabott
háztartásbeli tippeket kapott arra is, hogyan
lehet a saját szén-dioxid kibocsátásunkat csökkenteni. Láthatták hogyan keletkezik a hó, a jég,
pusztít egy árvíz. Akiaz ónos eső, és miként p
nek még ennyi sem volt
ne
elég, az kipróbálhattta hogyan lehet egy
közlekedni
aautóval
a jégen, vagy odaülhetett a csapadékdob
he
mellé, ahol akusztikum
san megszólaltathatta az
eső különféle hangjait.
A modulokhoz tartozott egy időjárás állomás,
amely a bemutatott nap
ame
hőmérsékletét, légnyomáhőm
sát, páratartalmát is jelezte. A
sá
kkiállításon végig sétálva választ
kkaphattunk arra, hogyan alakul
kki, hogyan változik az időjárás,
milyen tényezők befolyásolják,
m
éés micsoda pusztításra képes.
Megtapasztalhattuk a levegő
M
ttömegét, a napenergia erősséggét is, de volt szó hőáramlásról,
kkonvekciós celláról de Corioliseerőről is. A bátrabbak még saját
időjárás jelentést is készíthettek
maguknak.

MI FELEJTHETETLENNÉ TESSZÜK
GYERMEKE VAKÁCIÓJÁT!

• Interaktív nyelvi foglalkozás
• Lovaglás
• Felejthetetlen élmények
• Kis állat simogatás
• Erdei túrák
HATÉKONY MÓDSZEREKKEL
MEGSZERETETTJÜK AZ ANGOL NYELVET!
ELJÖTT A VAKÁCIÓ IDEJE! LÉGY TE IS KÖZÖTTÜNK!

Royal City Oktatási Központ!
info@royalcity.hu  06-70-9333-740

Beváltható: 2014. július 31-ig.
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Kuponnapok ismét
Újból a pénztárca kímélő shopping napok következnek, amelyek alatt
több ezer forintot spórolhatunk, ha
szemfülesek vagyunk. Nyári Fórum Kuponnapokat piros betűkkel írjátok be a
naptárba! Induljon hát a körút, Június
4-7-ig.
Nagyon sokszor vásárolunk kedvtelésből, és gyakran landolnak felesleges darabok a kosarunkban.
Ennek elkerülése érdekében, érdemes listát készítenünk mire van szükségünk és csak ezeket beszereznünk. A mi tippünk, ha mégis kényeztetni
akarod magad, vásárolj a kuponnapokon 20%
kedvezménnyel. Például egy 10.000 forintos cipőnél 2000 forintot spórolhatsz, amiből akár egy
vacsit is összedobhatsz a kedvesednek, vagy akár
az egész családodnak, ha ügyes vagy.

Mire van szükséged idén nyáron?
NAPVÉDŐ KRÉMEK
A nyár előre haladtával az UV sugarak száma
megnő, szükséges beszerezned egy hidratáló
krémes napvédőt, ami megvéd a káros sugaraktól. Látogass el a Douglas parfümériába, ahol

szakemberek segítenek kiválasztani a bőrtípusodnak megfelelőt, sőt ha a kuponnapokon teszed ezt, most kedvezmény kártyát kapsz ajándékba, amit a következő vásárlásoknál fel tudsz
majd használni.
KÉNYELMES LÁBBELI
Saru, magassarkú, vagy épp egy különleges táska,
június 4-től 7-éig abban biztos lehetsz, hogy 20%
kedvezményt kapsz a Humanic árukészletéből.
Érdemes próbálgatni, hiszen több ezer termék
közül válogathatunk.

NAGY BEVÁSÁRLÁS KEDVEZMÉNNYEL
VEZMÉNNYEL
Szeretnéd jó minőségű alapanyagokból
nyagokból elkészíteni a vasárnapi ebédet? A Sparr árukészlete lenyűgöző, és ha június 4-e és 7-e között
özött vásárolsz 5000
forint felett, még 500 forint értékű utalványt is
kapsz.
Reméljük kedvet csináltunk a Kuponnapokra,
figyelmeztetünk, ezeken kívül
ül még rengeteg
üzlet vár kiemelt kedvezménnyel,
énnyel, addig is
csekkold a Facebook oldalát és a többi kupont
a Fórum hivatalos weboldalán.

FÉRFIAKNAK IS KÖTELEZŐ
A Saxoo Londonban találsz sportosan elegáns darabokat is, vagy éppen egy galléros pólóra vágysz?
A legújabb kollekciókban ilyet is találsz! Szeretnél
trendi lenni, szerezz be egy csíkos pólót, amivel a
szíveket biztosan megdobogtatod majd.
Napszemcsi a sugarakkal szemben
A legnagyobb divatházak modelljeiből válogathatsz, ráadásul szakemberek segítenek a legjobb
modellt kiválasztani, ami az arctípusodhoz megfelelő. Válassz egy avatar, vagy akár egy macskás
típust, a lényeg az, hogy jól álljon és védjen a káros
sugarak ellen.

Barackos süti

Tepsis csirkecomb

Hozzávalók:
Tésztához:
• 20 dkg margarin
• 2 egész tojás
• 15 dkg porcukor
• 40 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor
Krémhez:
• 2 csomag vaníliás pudingpor
• 6 ek cukor
• 6 dl tej
• 4 dl tejföl
• 4 tojásfehérje
• 1 őszibarack konzerv, 470 g

Hozzávalók (4 adag):
• 6 db csirkecomb
• só
• frissen őrölt fekete bors
• 700 g burgonya
• 200-250 g lilahagyma,
mogyoróhagyma,
fehér hagyma,
vegyesen
• 8 gerezd fokhagyma
• 400 g csicseriborsó
• 150 g kukorica
• 150 g borsó
• 150 g fekete olívabogyó
• 1 csokor petrezselyem

(idénygyümölcsből kb. 50-60 dkg)

Elkészítés:

Elkészítés:
1. A combokat kettőbe vágjuk, és alaposan sózzuk, borsozzuk.
2. Egy nagyobb tepsibe tesszük, és előmelegített sütőben elkezdjük sütni, egyszer-egyszer megforgatjuk.
3. Mikor kb. félpuhára sültek, hozzáadjuk a hagymákat karikára vágva, a felaprított
fokhagymát és a burgonyát. Jól átforgatjuk a csirke zsírjában őket, öntünk alá kb.
100 ml forrásban lévő vizet, kissé megsózzuk, borsozzuk újból. Visszatesszük a sütőbe, és kb. 30 perc alatt szinte puhára sütjük.
4. Hozzáadjuk a borsót, kukoricát, olívabogyót és a levétől leöblített csicseriborsót.
5. Óvatosan összeforgatjuk a krumplival, hagymával.
6. Hozzáöntünk újból kb. 150 ml forrásban lévő vizet.
Visszatéve a sütőbe készre sütjük.
7.
Legvégén,
ha kivettük a sütőből, megszórjuk az apróra vágott petrezselyemmel.
Receptek: Annamari

1. A margarint a porcukorral és a tojásokkal habosra kavarjuk. Egy másik tálban a lisztben elkeverjük a sütőport.
A két részt összedolgozzuk. Egy órát a hűtőben pihentetjük.
2. Amíg a tészta pihen, addig készítsük el a krémet. A barackot kockázzuk apróra, és szűrőn hagyjuk lecsöpögni.
3. A pudingporhoz adjuk a cukrot, és a tejjel keverjük csomómentesre, majd főzzük sűrűre. Hagyjuk kihűlni.
Keverjük bele a tejfölt, majd a barackkockákat.
4. A tésztát vegyük ki a hűtőből, osszuk két részre, az egyiket nyújtsuk el lisztezett felületen a tepsink méretére.
5. Kenjük ki a tepsit margarinnal, majd szórjuk meg liszttel.
6. Terítsük bele a tésztát, szúrkáljuk meg egy villával.
7. Verjük kemény habbá a tojásfehérjéket, óvatosan forgassuk bele a krémbe, és terítsük a tésztára.
8. Nyújtsuk ki a másik tésztát, és fedjük be vele a krémet.
9. Előmelegített sütőben süssük meg.
10. Hagyjuk kihűlni, majd a jobb szeletelés érdekében tegyük hűtőbe pár órára, akár egy éjszakára.
(Takarjuk le alufóliával, nehogy a tészta megszáradjon.)
11. Porcukorral meghintve tálaljuk.

FÓRUM-KIRAKÓ
Vágja ki és rakja össze a képet, majd
küldje el vagy vigye be személyesen az
üzletközpont címére, és nyerjen egy

5 000 Ft-os vásárlási utalványt!
Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóközpont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30.
A szelvényeket az információs pultnál
személyesen lehet leadni, amelyekre
kérjük írják rá a beküldő nevét, címét
és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2014. július 10.
A nyertest telefonon értesítjük, nevét
pedig a következő számban közöljük.

Előző kirakós játékunk
beküldési határideje még él,
következő számunkba
közöljük
a nyertes nevét!
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