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NAPMONDAT

ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS

Felhős, borult 

égbolt várható. 

A hőmérséklet 

12 és 15 fok 

között alakul. 

Telefon:

02/323 77 777

Pozsony. Öt éve még pozití-

vab ban láttuk a rendszer-

vál tozás vívmányait, ma 

azon ban a működésképtelen 

közintézményekért is 

hajlamosak vagyunk a 25 éve 

zajlott változást okolni.

 
A csehek valamivel pozitívabban 

tekintenek ezekre az eseményekre, 

a családokban viszont Szlovákiában 

sem téma a bársonyos forradalom, 

így a  atalok sem beszélnek róla.

Kritikusabban látjuk a 89-es ese-

ményeket, mint öt évvel ezel tt. Az 

IVO társadalomkutató intézet októ-

berben felmérette, mit gondolnak a 

szlovák és a cseh állampolgárok a 

bársonyos forradalomról, valamint 

az általa el idézett változásokról. 

A két ország polgárai egyébként 

nagyjából ugyanúgy értékelik az 

említett eseményeket, magyarázta 

Zora Bútorová, az IVO elemz je.

„A szlovákiaiak kicsit kritikusab-

bak a cseheknél. Az egészségügyi 

ellátás témáját leszámítva viszont 

nincs szakadéknyi különbség a vé-

lekedésük között” – tette hozzá. A 

szlovákiaiak 55%-a szerint ugyanis 

rosszabb az egészségügyi ellátás, 

mint ´89 el tt, a cseheknél viszont a 

pozitív vélemény az uralkodó: 53% 

szerint ma jobb az egészségügy. 

Egyben rámutatott, hogy az embe-

rek hajlamosak a forradalmat okolni 

a ma nem m köd  intézményekért 

(pl. rosszul m köd  bíróságok).

A köztudatból kezd kiveszni a 

bársonyos forradalom témája, a róla 

alkotott vélemények pedig egyre 

inkább eltérnek a valóságtól, ma-

gyarázta Bútorová. „Azoknál a  a-

taloknál, akik nem élték meg az el -

z  rendszert, a forradalom már nem 

téma. Ennek következtében egyre 

inkább fenyeget a veszély, hogy az 

eseményekr l alkotott elképzelésük 

sem tükrözi a valóságot” – magya-

rázta. A családi párbeszédekb l is 

Kritikusabban látjuk ´89-et 

VERES  ISTVÁN © ujszo
A most rosszul működő intézményekért a forradalmat okoljuk A most rosszul működő

A szlovákiaiak 55%-a 

szerint rosszabb az egész-

ségügyi ellátás, mint ´89 

előtt, a cseheknél viszont a 

pozitív vélemény.

Felmérési adatok

Minden szülő 

számára gyermeke 

az elsődleges. 

A Tipos igazgatója így 

magyarázta, hogy miért fi zetett 

céges hitelkártyával

Lesz népszavazás, három 

kérdéssel, és azt is lehet tudni, 

hogy Andrej Kiska hogyan fog 

voksolni. 

Pozsony. Az államf  tegnap 

az önkormányzati választásokkal 

kap csolatban hívott össze sajtótá-

jékoztatót, hogy a voksoláson való 

részvételre buzdítsa a polgárokat. 

Újságírói kérdésre válaszolva tért ki 

a referendumra.
Mivel még mindig nem kapta 

meg az Alkotmánybíróság hivata-

los döntését és annak indoklását, a 

népszavazást még nem tudja kiírni. 

„Amint kézhez kaptam a döntést, a 

törvényes határid n belül kiírom a 

referendumot” – jelentette ki Kiska. 

Korábban nem volt teljesen világos, 

hogyan fog eljárni, alkotmányjogás-

zok egy része szerint ugyanis az AB 

döntése után még van módja eluta-

sítani a népszavazás kiírását. Kiska 

szerint az AB mintha „kicsit” lassan 

dolgozna – a döntést már két héttel 

ezel tt meghozták a bírák.

Az államf  a kérdésekr l alko-

tott véleményét sem rejtette véka 

alá. „Két kérdésre igennel fogok 

szavazni, egyre pedig nemmel” – 

mondta. Konzervatív emberként a 

házasságra és a gyermekek örökbe-

fogadására vonatkozó kérdésre fog 

igennel felelni. Az Inakos  mele-

gjogi szervezet tegnap jelezte: talál-

kozót fog kérni az államf t l, hogy 

meggy zze, valójában a nem válasz 

tükrözi a konzervatív hozzáállást. A 

népszavazás kiírását kezdeményez  

családvéd  szövetség is találkozót 

kért Kiskától. Folytatás a 2. oldalon. 

Kiska: két igen, egy nem 

BEHARANGOZÓK

Vajdasági magyar 

sportolók 
Kik a legismertebbek, 

mikor és hol lettek sikeresek

20. oldal

Rejtett aknák a 

költségvetésben
Az uniós források hiányos 

merítése is fejfájást okozhat

Rejtett aknák a 

költségvetésben
Az uniós források hiányos 

merítése is fejfájást okozhat

3. oldal

3. oldal

NAHÁT

Darmstadt. 6,5 milliárd km 

megtétele  után sikeresen landolt 

a Rosetta rszonda Phiale-les-

zállóegysége a Csurjumov-Ge-

raszimenko üstökösön, amely 

510 millió km-re van a Földt l – 

jelentette a darmstadti irányító-

központ. Az Európai rkutatási 

Hivatal (ESA) által 2004 már-

ciusában indított, 1,2 milliárd 

euró költség  projekt célja me-

gismerni a Naprendszer szüle-

tésének titkait, további feladat 

annak meg  gyelése,  miként 

aktiválódik az üstökös a Naphoz 

közeledve. Ilyen közelr l még 

70 métert 
zuhant, és él

San Francisco. Túlélte egy 

négyéves amerikai kis  ú, hogy 

lezuhant egy 70 méter magas 

szikláról az észak-kaliforniai 

tengerparton. Helyi id  szerint 

hétf  délután családjával kirán-

dult, amikor leesett a meredek 

hegyoldalról. A kis  ú a sziklás 

strand egy szakaszára zuhant. 

A segítségére siet k szerint a 

gyereknek eltört néhány csontja 

és zúzódások is voltak rajta, ám 

életveszélyes sérüléseket nem 

szenvedett. (MTI)
San Francisco. Túlélte egy 

négyéves amerikai kis  ú, hogy 

lezuhant egy 70 méter magas

Meglova-
goltuk az 
üstököst!

Huszonegy ország vezetője helyezkedik a közös fénykepezés előtt az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) pekingi csúcstalálkozóján, 

ahol találkozott a kínai elnök és a japán miniszterelnök, továbbá Putyin orosz és Obama amerikai elnök  

(TASR/AP)

44 x 69,5 mm

52,5 x 37,5 m

Viac informácií o charakteristike a možnostiach titulu na tel.: 02/592 33 228, 235, e-mail: reklama@ujszo.com

Ceny a ďalšie špecifikácie

*podľa MML-TGI SR 2014

ORATÓRIUM
2015.06.08.

P O Z S O N Y
15.06.0

P O Z SS O N YY

ISTROPOLIS

TÓÓ
OMEGA

Krasznahorka
julius 14 - 20.

www.gombaszog.sk
a felvideki nyar!



Cenník inzercie denníka ÚJ SZÓ a špecializovaných príloh  formátu A3 (náklad SR) platný od 1. 7. 2015

 Atypické formy inzercie

 vkladaná inzercia do 50 g 0,07 EUR /1 kus
 vkladaná inzercia nad 50 g dohodou
 vlepovaná inzercia od 0,12 EUR /1 kus
 strojové vlepovanie - cena vrátane nálepky od 0,15 EUR /1 kus
 pásky od 0,17 EUR /1 kus
 prebaly dohodou
    viac informácií o prebaloch v inzertnej kancelárii

 Príplatky 

 ostatné redakčné strany (strany, na ktorých sa nachádza aspoň jeden redakčný materiál) 50 %
 požadované miesto  50 %
 uverejnenie inzerátu do 24 hodín 100 %
 výroba inzerátu 5 %
  Storno poplatky  
 14-8 dní pred uverejnením     50 %
 do 7 dní pred uverejnením     100 %
 Uzávierky  

 pre objednávky 7 prac. dní pred uverejnením
 pre podklady 5 prac. dní pred uverejnením (inzeráty na preklad + 4 dni)
 Technické podmienky  

 nosič: CD-ROM, e-mail
 formáty:  PDF, Photoshop, Illustrator EPS 300 dpi (text v krivkách)
 Zľavy za objem

 od 3 500 - 10 000 EUR 4 %
 od 10 000 - 20 000 EUR 7 %
 od 20 000 - 30 000 EUR 10 %
 nad 30 000 EUR 12 %
    Zľavy za opakovanie

 3 krát 5 %
 4 - 7 krát 7 %
 8 - 10 krát 10 %
 11 a viackrát 12 %
 POZNÁMKY:  Agentúrne zľavy poskytujeme len zmluvným partnerom. Zľavy nie je možné kombinovať, vzťahujú 

sa na aktuálnu objednávku bez ohľadu na predchádzajúci objem a počet opakovaní. 

Počet stĺpcov 1 2 3 4 5 

Šírka v mm 48 99,5 153 205,5 258 

Cena za 1 mm stĺpca:  cmyk - 1,90 EUR (cena na inzertných stranách)

hlavička
52,5 x 37,5 mm

farba 350 EUR

hlavička
44x69,5 mm

farba 550 EUR

modul
258 x 30 mm

farba 1 900 EUR

1/1 výška
258 x 345 mm

str. 5,7 4 650 EUR
ostatné str. 3 100 EUR

1/2 šírka
258 x 171 mm

str. 3 3 200 EUR
str. 5,7 2 400 EUR
ostatné str. 1 600 EUR

1/2 výška
127,5 x 345 mm

str. 3 3 200 EUR
str. 5,7 2 400 EUR
ostatné str. 1 600 EUR

1/3 šírka
258 x 113 mm

str. 3 2 120 EUR
str. 5,7 1 590 EUR
ostatné str. 1 060 EUR

1/3 výška
84 x 345 mm

str. 3 2 120 EUR
str. 5,7 1 590 EUR
ostatné str. 1 060 EUR

1/4 modul
127,5 x 171 mm

str. 3  1 660 EUR
str. 5,7 1 245 EUR
ostatné str. 830 EUR

1/4 šírka
258 x 84 mm

str. 3  1 660 EUR
str. 5,7 1 245 EUR
ostatné str. 830 EUR

1/9 výška
100,5 x 113 mm

farba 400 EUR

1/9 šírka
153 x 56 mm

farba 400 EUR

1/6 výška
127,5 x 113 mm

str. 3  1 180 EUR
str. 5,7 885 EUR
ostatné str. 590 EUR

1/6 šírka
171 x 84 mm

str. 3  1 180 EUR
str. 5,7 885 EUR
ostatné str. 590 EUR

1/18
100,5 x 56 mm

farba 200 EUR

1/36
100,5 x 26 mm

farba 100 EUR

1/12
100,5 x 84 mm

farba 300 EUR

1/8 šírka
127,5 x 84 mm

str. 3  900 EUR
str. 5,7 675 EUR
ostatné str. 450 EUR

junior page
171 x 229 mm

str. 5,7 2 775 EUR
ostatné str. 1 850 EUR

1/2 panoráma
540 x 171 mm

farba 4 800 EUR

2/1 panoráma
540 x 345 mm

farba 5 600 EUR

junior page panoráma
360 x 229 mm

farba 5 300 EUR

modul
258 x 30 mm

modul
100,5 x 63,5 mm

modul
205,5 x 30 mm

farba 1 150 EUR farba 950 EUR farba 920 EUR

Cenník je platný aj pre  špecializované prílohy vo formáte A3. Ceny sú uvedené bez DPH

UKÁŽKY TITULNÝCH STRÁN pravidelných príloh formátu A3 v denníku ÚjSzó:

UPOZORNENIE: Objednaním inzercie objednávateľ akceptuje Všeobecné obchodné 
pod-mienky pre uverejňovanie inzercie spoločnosťou Petit Press, a.s., (ďalej len "VOP"). 
Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke www.petitpress.sk/inzercia
a dostupná na vyžiadanie v inzertnej kancelárii Petit Press, a.s., Lazaretská 12,  811 01 
Bratislava, alebo na emailovej adrese reklama@ujszo.com
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Messi góljával 
bajnok a Barcelona

között búcsúzott a várostól, a 
csapattól és a közönségtől.

Idézzük fel pályája fontos állo-
másait:

1. Gerrard 1998. novem-
ber 29-én lépett pályára 
először a Liverpoolban. 

A csapat a Blackburn Rovers 
ellen játszott hazai pályán, mikor 
néhány perccel a mérkőzés vége 
előtt Gerard Houllier úgy dön-
tött, lehetőséget ad a klub fi atal 
tehetségének, a 18 éves középpá-
lyásnak. 

2. 2001-ben az Alavés 
elleni UEFA-kupa-
döntőben már stabil 

kezdőemberként lépett pályára, 
s az 5–4-es Pool-győzelmet hozó, 
őrült mérkőzésen gólt is szerzett. 
A Liverpoolnak abban az évben 
az volt a harmadik trófeája, koráb-
ban a Ligakupát és az FA-kupát is 
megnyerte. 

3. Szintén Gerard Houllier 
volt az, aki 2003-ban 
először nevezte ki 

csapatkapitánynak Gerrardot – 
Sami Hyypiä helyét vette át. A 
Liverpool az Olimpija Ljubljana 
ellen lépett pályára az UEFA-
kupában, a csapat pedig 3–0-s 
győzelmet aratott. A Premier 

labda után 25 méterről, kapásból 
óriási gólt lőtt a bal alsó sarokba. 

5. Steven Gerrard az 
angol bajnokságot 
sosem tudta meg-

nyerni a Liverpoollal, viszont az 
ő nevükhöz fűződik a 21. század 
legemlékezetesebb BL-döntője, a 
2005-ös fi nálé, ami az „isztam-
buli csoda” néven vált ismertté. 
Az olasz AC Milan már 3–0-ra 
vezetett a félidőben, ám a csapat-
kapitány vezetésével az angolok 
a második félidőben tizenöt 
perc alatt kiegyenlítettek, és 
végül tizenegyesekkel meg 
is nyerték a BL-t. Gerrard 
szerezte csapata első gólját, a 
tizenegyespárbajban már nem 
került rá a sor. 

6. José Mourinho 
a Chelsea 
vezetőedzőjeként 

háromszor is megpróbálta 
leigazolni Steven Ger rar dot. 
A legközelebb ehhez az első 
próbálkozása alkalmával 
járt, amikor az isztambuli 
BL-döntőt követő nyáron 
környékezte meg a játékost. 
Gerrard ekkor már régóta 
tárgyalt a Liverpoollal a szer-
ződése meghosszabbításáról 
– közben elutasított egy 
klubrekordot jelentő, heti 

Legendaként távozik, hősként tér majd vissza
130 000 eurót garantáló szerződést 
is – és amikor már mindenki azt 
hitte, távozik, végül aláírta az új 
megállapodását. 

7. Saját bevallása szerint 
Gerrard kedvenc gólja a 
2006-os FA-kupa dön-

tőjének 91. percében elért találata, 
amellyel a Liverpool egyenlített 
a West Ham ellen, és végül 
büntetőkkel megnyerte a trófeát. 
Gerrardot a Premier League-játé-
kosok szervezete az év futballistájá-
nak választotta.

8. A 2008/09-es Bajno-
kok Ligája-sze zonban 
játszotta Gerrard a 

100. európai kupamérkőzését. 
Ellenállhatatlanul futballozott, 
két gólt is lőtt a Real Madrid ellen 
4–0-ra megnyert mérkőzésen, az 
elsőt tizenegyesből.  

9. Első mesterhármasát 
az angol bajnokságban 
2009. márciusában érte 

el, amikor a Liverpool hazai pályán 
5:0-ra legyőzte az Aston Villát.

10. A 2013/14-es 
bajnokságban 
került Gerrard 

a legközelebb ahhoz, hogy PL-
címet nyerjen a Liverpoollal. Há-
rom fordulóval a bajnokság vége 
előtt a csapat vezette a tabellát, 

és szinte biztosra vehető volt, 
hogy ha hazai pályán legyőzik 
a Chelsea-t, akkor övék lesz a 
cím. Nem sikerült, a Chelsea 
2–0-ra győzött, a meccs 
kulcsa pedig Gerrard hibája 
volt, a középpályás a 48. perc-
ben elcsúszott a félpályánál, 
Demba Ba pedig begyalogolt 
a kapuba az ajándéklabdával.  

11. A Liverpool 
3–1-re elvesztette 
Gerrard utolsó 

hazai bajnokiját a Crys tal Palace 
ellen. A lefújást követően 
minden csapattársa a távozó 
legenda 8-as számú mezét húzta 
magára, így búcsúztak a távozó 
csapatkapitányuktól. (hh)
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PRESSZÓ
Harry herceg szerint 
a hadsereg mentette meg 
t a teljes elzüllést l

15. oldal

Harry herc
a hadsereg
t a teljes 

A 
magyarországi trak-
toros, aki autót és 
motorkerékpárt is 
készített már fából, 
legutóbb egy ekét 

vontató traktort készített fenyő-
ből nyolc hónap alatt. A Fa-Tor 
névre keresztelt csodagépen a 
lámpák, az abroncsok és a motor 
kivételével minden elem fenyőfá-
ból készült. 
A tiszaörsi születésű, 53 éves 
Puskás István közel egy évtizede 
éli életét a fából vaskarikát alap-

elve szerint. Kevés olyan dolog 
van a földön, amit nem tudna 
összerakni egy-két fahasábból, 
néhányszáz facsavarból és extra 
alkatrészekből. Készített már fá-
ból kerékpárt, száguldozó motor-
biciklit, háromkerekű choppert, 
személyautót, legutóbb pedig 
egy fatraktort. Nyolc hónap alatt 
egy működőképes mezőgazdasá-
gi gépet rakott össze, az építésre 
csupán fenyőfát, egy kétszáz köb-
centiméteres fűkaszamotort, négy 
darab kerékfelnit, két lámpát, 

illetve több száz darab facsavart 
használt fel. Sohasem dolgozik 
tervrajz alapján, egyszerűen ki-
pattan a fejéből az ötlet, és már el 
is kezdi a munkát. „Mivel aszta-
losnak tanultam, nem volt nehéz 
megépíteni az első faalkotásomat. 
Az igaz, hogy nem ezzel a szak-
mával keresem a kenyeremet, de 
a munkahelyem mellett ez igazi 
kikapcsolódást jelent. Van, aki 
őrültségnek tartja, de szerencsére 
sok olyan embert ismerek, akinek 
nagyon tetszik a kreativitásom” – 

nyilatkozta Puskás István. A Fa-
Tor készítésébe múlt év októbe-
rében kezdett, miután elkészítette 
a háromkerekű choppert. Műhe-
lyében mindent saját maga készít, 
a legnagyobb elemektől a legutol-
só részletig. Van, amit kézzel farag 
ki, van, amit esztergályospadon 
dolgoz ki. Sokszor improvizál, 
egy-egy alkatrész csak többszöri 
átalakítás után kerül a helyére. „A 
Fa-Tor sem volt rögtön tökéletes, 
és talán még most sem az. Má-
jus elsejére lett kész, legelőször a 

tiszaörsi majálison mutattuk be a 
helyieknek. Akkor még nem telje-
sen volt működőképes, ezért egy 
autóval vontattuk a sportpályára. 
Nagy sikert aratott, még a mező-
gazdasági minisztertől is dicsére-
tet kaptam” – tette hozzá Puskás 
István. A Fa-Tor, éppúgy, mint az 
előző találmányok, az alkotó fe-
lesége segítsége nélkül talán soha 
sem jöttek volna létre. Ő volt az 
asszisztens, valamint a lakkozó 
mester. „Nagyon büszke vagyok 
a férjemre, kiváló szakember, apa 

és férj. A munka 99 százalékát ő 
végezte, viszont nélkülem talán 
egy alkotása sem született volna 
meg. Igazán kiegészítjük egymást, 
mindig ott segítek neki, ahol csak 
tudok. Már alig várom a követ-
kező találmányát” – mondta el a 
feleség, Csányi Irén. A házaspár 
eladná legújabb alkotásukat, a be-
folyt összegből családi házuk tete-
jét szeretnék felújítani, és további 
faprojektekbe fektetnének be. 

 Németi Róbert 

Fából „vasparipa” – kétütemű fatraktort 
készített a tiszaörsi Puskás István

Az ügyes kez  mester családi háza sem megszokott, a helyiek csak mézeskalács házikónak hívják  (A szerz  felvételei)
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Gyógyfürdő: LEBEGÉS TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

Spárga,A ZÖLDSÉGKIRÁLYNŐ+ RECEPTEK
EGÉSZSÉGESNAPOZÁS – antioxidánsokkal!

Barna szeműHÖLGYEKelőnyben

NYÁRI JÁTÉK2. SZELVÉNY

között búcsúzott a várostól, a 
csapattól és a közönségtől.

Idézzük fel pályája fontos állo-
másait:

1. Gerrard 1998. novem-
ber 29-én lépett pályára 
először a Liverpoolban. 

A csapat a Blackburn Rovers
ellen játszott hazai pályán, mikor
néhány perccel a mérkőzés vége 
előtt Gerard Houllier úgy dön-
tött, lehetőséget ad a klub fiatalfifi
tehetségének, a 18 éves középpá-
lyásnak.

2. 2001-ben az Alavés
elleni UEFA-kupa-
döntőben már stabil 

kezdőemberként lépett pályára, 
s az 5–4-es Pool-győzelmet hozó, 
őrült mérkőzésen gólt is szerzett. 
A Liverpoolnak abban az évben 
az volt a harmadik trófeája, koráb-
ban a Ligakupát és az FA-kupát is
megnyerte.

3. Szintén Gerard Houllier
volt az, aki 2003-ban 
először nevezte ki

csapatkapitánynak Gerrardot –
Sami Hyypiä helyét vette át. A 
Liverpool az Olimpija LjubljanaLiverpool az Olimpija Ljubljana 
ellen lépett pályára az UEFA-
kupában, a csapat pedig 3–0-s 
győzelmet aratott. A Premier 

labda után 25 méterről, kapásb
óriási gólt lőtt a bal alsó sarokb

555. Steven Gerrard az 
angol bajnokságot 
sosem tudta meg-

nyerni a Liverpoollal, viszont az
ő nevükhöz fűződik a 21. század
legemlékezetesebb BL-döntője,
2005-ös fi nálé, ami az „isztam-fi
buli csoda” néven vált ismertté.
Az olasz AC Milan már 3–0-ra
vezetett a félidőben, ám a csapa
kapitány vezetésével az angolok
a második félidőben tizenöt 
perc alatt kiegyenlítettek, és 
végül tizenegyesekkel meg 
is nyerték a BL-t. Gerrard 
szerezte csapata első gólját, a
tizenegyespárbajban már nem
került rá a sor.

66. José Mourinho 
a Chelsea 
vezetőedzőjeként

háromszor is megpróbálta 
leigazolni Steven Ger rar dot. 
A legközelebb ehhez az első
próbálkozása alkalmával 
járt, amikor az isztambuli 
BL-döntőt követő nyáron 
környékezte meg a játékost. 
Gerrard ekkor már régóta 
tárgyalt a Liverpoollal a szer-tárgyalt a Liverpoollal a szer
ződése meghosszabbításáról
– közben elutasított egy 
klubrekordot jelentő, heti
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12. oldal

vissza
0 eurót garantáló szerződést 
amikor már mindenki azt 
ávozik, végül aláírta az új 
apodását.

. Saját bevallása szerint
Gerrard kedvenc gólja a 
2006-os FA-kupa dön-

91. percében elért találata,
el a Liverpool egyenlített
Ham ellen, és végül 
őkkel megnyerte a trófeát. 
dot a Premier League-játé-
zervezete az év futballistájá-
asztotta.

. A 2008/09-es Bajno-
kok Ligája-sze zonban
játszotta Gerrard a 

urópai kupamérkőzését. 
hatatlanul futballozott, 

t is lőtt a Real Madrid ellen
megnyert mérkőzésen, az

zenegyesből. 

. Első mesterhármasát 
az angol bajnokságban
2009. márciusában érte

kor a Liverpool hazai pályán 
egyőzte az Aston Villát.

0.A 2013/14-es
bajnokságban 
került Gerrard

zelebb ahhoz, hogy PL-
nyerjen a Liverpoollal. Há-
rdulóval a bajnokság vége 
csapat vezette a tabellát, 
zinte biztosra vehető volt, 

gy ha hazai pályán legyőzik 
helsea-t, akkor övék lesz a 

m. Nem sikerült, a Chelsea 
0-ra győzött, a meccs
csa pedig Gerrard hibája 
, a középpályás a 48. perc-
elcsúszott a félpályánál,

mba Ba pedig begyalogolt 
puba az ajándéklabdával.

1. A Liverpool
3–1-re elvesztette 
Gerrard utolsó 

i bajnokiját a Crys tal Palace 
. A lefújást követően 
den csapattársa a távozó 
nda 8 as számú mezét húztanda 8-as számú mezét húzta 
ára, így búcsúztak a távozó 
atkapitányuktól. (hh)

SPRES

A
magyarországi trak-
toros, aki autót és 
motorkerékpárt is 
készített már fából, 
legutóbb egy ekét 

vontató traktort készített fenyő-
ből nyolc hónap alatt. A Fa-Tor 
névre keresztelt csodagépen a 
lámpák, az abroncsok és a motor 
kivételével minden elem fenyőfá-
ból készült. 
A tiszaörsi születésű, 53 éves 
Puskás István közel egy évtizede 
éli életét a fából vaskarikát alap-

elve szerint. Kevés olyan dolog 
van a földön, amit nem tudna 
összerakni egy-két fahasábból, 
néhányszáz facsavarból és extra 
alkatrészekből. Készített már fá-
ból kerékpárt, száguldozó motor-
biciklit, háromkerekű choppert,
személyautót, legutóbb pedig 
egy fatraktort. Nyolc hónap alatt 
egy működőképes mezőgazdasá-
gi gépet rakott össze, az építésre 
csupán fenyőfát, egy kétszáz köb-
centiméteres fűkaszamotort, négy 
darab kerékfelnit, két lámpát, 
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Fából „vaspari
készített a tisza

Az ügyes kez  mester családi háza sem megszokott, a helyiek csak mézeskalács
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Tó a kertben

a termésszabályozás hónapja 
a gyümölcsösben

Május

A tyúk viselkedésformái és jelentésük
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