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ÚJ SZÓ a 20-40 page daily newspaper in Hungarian language is issued six times a week.
The paper is enriched with various thematic editorial and specialized advertisement supplements.
The strenght of the paper is the long-term loyalty of readers, based on the thorough recognition of their life
problems and on the quantity of current information from the regions in which they live. It is a title that
reaches an exceptionally high coverage if its target group
(403 845 citizens in Slovakia with Hungarian as their native language)
The ÚJ SZÓ daily paper is regulary read by every fifth citizen of Hungarian nationality in Slovakia.
More than 43% ot the readers had completed high school.
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Average print run:

26 000 copies

Volume:

20 - 40 pages

During last 14 days read by:

238 800 readers*

találkozóján,
pekingi csúcs
(TASR/AP)

NAHÁT
70 métert
zuhant, és él

. Túlélte egy
San Francisco kis¿ú, hogy
kai
négyéves ameri méter magas
lezuhant egy 70 -kaliforniai
szikláról az észak idĘ szerint
tengerparton. Helyi jával kiránhétfĘ délután családt a meredek
dult, amikor leeset ú a sziklás
kis¿
hegyoldalról. A szára zuhant.
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* According to MML-TGI SR 2014

MORE INFORMATION ABOUT THE CHARACTERISTICS AND POTENTIAL OF THE TITLE ARE AVAILABLE ON
tel.: 02/592 33 228, 235, e-mail: reklama@ujszo.com

PRICE LIST of Daily ÚJ SZÓ and of the special A3 format supplements

No of colmumns
1
2
3
4
5
width in mm
48 99,5 153 205,5 258
Price for 1 mm of a column: cmyk -1,90 EUR (Price on adveristing page)
Atypical forms of advertisementment:

valid from 1. 7. 2015

modul

modul

modul

modul

modul

modul

1/1

junior page

52,5 x 37,5 mm

44x69,5 mm

258 x 30 mm

258 x 30 mm

100,5 x 63,5 mm

205,5 x 30 mm

258 x 345 mm

171 x 229 mm

Inserted advertisement
Inserted advertisement
Manually pasted-in advertisement
Machine pasting -price incl. adhesive label
Band from
Slip-cover

up to 50 g 0,07 EUR/1 unit
over 50 g by agreement
from 0,12 EUR/1 unit
from 0,15 EUR/1 unit
0,17 EUR/1 unit
by agreement

More information on slip-covers is available from the advertisement office.

cmyk

350 EUR

cmyk

550 EUR

cmyk

1 900 EUR

cmyk

1 150 EUR

cmyk

950 EUR cmyk

920 EUR

Additional charges:
Other editorial pages with at least one editorial material
50 %
Required location
50 %
Advertisement published within 24 hours
100 %
Advertisement production
5%
Cancellation charges:
14-8 days before publication
50 %
up to 7 days before publication (specialized supplements up to 14 days) 100 %
Forms closure:
For orders 7 working days before publication
For base print data 5 working days before publication (Inserted compilation + 4 day)
Technical conditions:
Carrier:
CD-ROM, e-mail
Format:
PDF, Photoshop, Illustrator EPS 300 dpi, text in curved lines
Bulk discount:
3 500 - 10 000 EUR
4%
10 000 - 20 000 EUR
7%
20 000 - 30 000 EUR
10 %
30 000 EUR
12 %

pages: 5,7 4 650 EUR pages: 5,7 2 775 EUR
other pages:3 100 EUR other pages:1 850 EUR

1/2 widht

1/2 height

1/3widht

1/3 height

1/4 modul

1/4 widht

1/6 height

258 x 171 mm

127,5 x 345 mm

258 x 113 mm

84 x 345 mm

127,5 x 171 mm

258 x 84 mm

127,5 x 113 mm

page: 3
3 200 EUR
pages: 5,7 2 400 EUR
other pages: 1 600 EUR

page: 3
3 200 EUR
pages: 5,7 2 400 EUR
other pages:1 600 EUR

page: 3
2 120 EUR
pages: 5,7 1 590 EUR
other pages:
1 060

page: 3
2 120 EUR
pages: 5,7 1 590 EUR
other pages:
1 060

page: 3
1 660 EUR
pages: 5,7 1 245 EUR
other pages: 830 EUR

page: 3
1 660 EUR
pages:5,7 1 245 EUR
other pages: 830 EUR

page: 3
1 180 EUR
pages: 5,7 885 EUR
other pages: 590 EUR

1/6 widht

1/8 widht

1/9 height

1/9 widht

1/12

1/18

1/36

171 x 84 mm

127,5 x 84 mm

100,5 x 113 mm

153 x 56 mm

100,5 x 84 mm

100,5 x 56 mm

100,5 x 26 mm

Repetiton discount:
3 times
4 - 7 times
8 - 10 times
11 times and more

5%
7%
10 %
11 %

The price list is valid for the supplements in format A3. The prices do not include VAT.

NOTICE: Advanced booking of advertisement according this pricelist the Client
acceptscurrent General Commercial Conditions valid to periodicals published by the
publishing joint-stock company Petit Press, a.s. („The Publisher“). General
Commercial Conditionsare accessible on web page of The Publisher www.petitpress.
sk/inzercia, at Advertisingoffice of The Publisher (Lazaretská 12, 811 01 Bratislava Slovakia) or by e-mail adress of The Publisher reklama@ujszo.com

page: 3
1 180 EUR
page: 3
900 EUR
pages:5,7
885 EUR
pages: 5,7 675 EUR
other pages: 590 EUR
other pages: 450 EUR
1/2 panorama
540 x 171 mm

cmyk

400 EUR

cmyk

400 EUR

cmyk

300 EUR

cmyk

junior page panorama

2/1 panorama

360 x 229 mm

540 x 345 mm

200 EUR

cmyk

100 EUR

Title page previews of the special A3 format supplements in daily ÚJ SZÓ:
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Messi góljával
bajnok a Barcelona
12. oldal
2015. május 19., kedd, XI. évfolyam,
vfolyam, 20. szám

Saját bevallása szerint
Gerrard kedvenc gólja a
2006-os FA-kupa döntőjének 91. percében elért találata,
el a Liverpool egyenlített
amellyel
a West Ham ellen, és végül
őkkel megnyerte a trófeát.
büntetőkkel
dot a Premier League-játéGerrardot
zervezete az év futballistájákosok szervezete
asztotta.
nak választotta.

m z 5. szám

2015. május

A 2008/09-es Bajnokok Ligája-szezonban
játszotta Gerrard a
100. európai
urópai kupamérkőzését.

Fotósuli

AMIK

A SÖ
csök OR
nti R
a fűtéke
sszámlá
t

között búcsúzott a várostól, a
csapattól és a közönségtől.

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

Idézzük fel pályája fontos állomásait:

Steven Gerrard az
angol bajnokságot
sosem tudta megnyerni a Liverpoollal, viszont az
ő nevükhöz fűződik a 21. száza
század
legemlékezetesebb BL-döntője, a
2005-ös finálé, ami az „isztambuli csoda” néven vált ismertté.
Az olasz AC Milan már 3–0-ra
vezetett a félidőben, ám a csapatcsapa
kapitány vezetésével az angolok
a második félidőben tizenött
perc alatt kiegyenlítettek, éss
végül tizenegyesekkel meg
is nyerték a BL-t. Gerrard
szerezte csapata első gólját, a
em
tizenegyespárbajban már nem
került rá a sor.

4.
MOZGÓ
1.
CÉLPON
TOK

Gerrard 1998. november 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 döntött, lehetőséget ad a klub fifiatal
atal
tehetségének, a 18 éves középpályásnak.

2.

6..
6

3.

5 300 EUR
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1998

2014

Hogyan
öltözzünk
A BR

csálók
a lakásba

INGÁZÁ
SHOZ?

am z 5. szám

2015. június,

Első mesterhármasát
az angol bajnokságban
2009. márciusában érte
kor a Liverpool hazai pályán
el, amikor
egyőzte az Aston Villát.
5:0-ra legyőzte

T
a kertb ó
en

Az ügyes kezĦ mester családi háza sem megszokott, a helyiek csak mézeskalács házikónak hívják

10.
0.
2005
2
005

2004

A 2013/14-es
bajnokságban
került Gerrard
zelebb ahhoz, hogy PLa legközelebb
címet nyerjen a Liverpoollal. Három ffordulóval
rdulóval a bajnokság vége
előtt a csapat vezette a tabellát,
és szinte biztosra vehető volt,
hhogy
gy ha hazai pályán legyőzik
a Chelsea-t,
helsea-t, akkor övék lesz a
cí
m. Nem sikerült, a Chelsea
cím.
2–
0-ra győzött, a meccs
2–0-ra
ku
csa pedig Gerrard hibája
kulcsa
vo
volt,, a középpályás a 48. percbe
ben elcsúszott a félpályánál,
D
mba Ba pedig begyalogolt
Demba
a kapuba
k puba az ajándéklabdával.

NYÁRI JÁ
TÉK
2. SZEL
VÉNY

(A szerzĘ felvételei)

Barna sze
mű
HÖ

LGYEK
előnyb
en

11.
1.

A Liverpool
3–1-re elvesztette
Gerrard utolsó
ha
hazaii bajnokiját a Crystal Palace
elle
ellen.. A lefújást követően
mi
den csapattársa a távozó
minden
leg
nda 8-as számú mezét húzta
legenda
ma
ára, így búcsúztak a távozó
magára,
csap
atkapitányuktól. (hh)
csapatkapitányuktól.

Május
3

4. évfolya

m, 6. szám

9..

ARANYH
ÖR
CSINCSCSÖG,
ILLA,
TÖ
szeretheRPENYÚL –
tő rág

5 600 EUR

z 2. évfoly

hatatlanul futballozott,
Ellenállhatatlanul
két góltt is lőtt a Real Madrid ellen
4–0-ra megnyert mérkőzésen, az
zenegyesből.
elsőt tizenegyesből.

5..
5

2001-ben az Alavés
elleni UEFA-kupadöntőben már stabil
kezdőemberként lépett pályára,
s az 5–4-es Pool-győzelmet hozó,
őrült mérkőzésen gólt is szerzett.
José Mourinho
A Liverpoolnak abban az évben
a Chelsea
vezetőedzőjeként
nt
az volt a harmadik trófeája, korábban a Ligakupát és az FA-kupát is háromszor is megpróbálta
megnyerte.
leigazolni Steven Gerrardot.
t.
A legközelebb ehhez az elsőő
Szintén Gerard Houllier próbálkozása alkalmával
volt az, aki 2003-ban
járt, amikor az isztambuli
először nevezte ki
BL-döntőt követő nyáron
csapatkapitánynak Gerrardot –
környékezte meg a játékost..
Sami Hyypiä helyét vette át. A
Gerrard ekkor már régóta
Liverpool az Olimpija Ljubljana
tárgyalt a Liverpoollal a szer
szerrellen lépett pályára az UEFAződése meghosszabbításáróll
kupában, a csapat pedig 3–0-s
– közben elutasított egy
győzelmet aratott. A Premier
klubrekordot jelentő, heti

cmyk

EGÉSZSÉG
MAGAZIN

7..

VETER
V
ÁN
BIC
BICIKL
CIKLIB
IBŐL
ŐL
virágtartót!

8..

4 800 EUR

15. oldal

130 0000 eurót garantáló szerződést
is – és amikor már mindenki azt
ávozik, végül aláírta az új
hitte, távozik,
apodását.
megállapodását.

z 1. évfolya

16. oldal

cmyk

Harry herceg
herc szerint
a hadsereg mentette meg
Ęt a teljes elzülléstĘl

2015. május 23., szombat, 9. évfolyam, 21. szám

Legendaként ttávozik, hősként tér majd vissza

teendői
májusban
14. oldal

„vasparipa” – kétütemű fatraktort
atraktort
viselkedA tyúk Fából „vaspari
tiszaörsi Puskás Istvánn
ésform készített a tisza
ái
és jelent
ésük A

a termé
sszabályo
a gyüm
zás hónap
ölcsösb
ja

en

3. oldal:

5

Ismerjük
meg közele
veteménybab
bbről:
Kutyáinkat
veszélyeztető
vírusok

5. oldal:

11

12

11. oldal:

Csalán:
a kertész
a beteg ember
segítőt
gyógyszereársa,
Egy kis
figyelme
megérdemel
t az orgona
is

12. oldal:

magyarországi traktoros, aki autót és
motorkerékpárt is
készített már fából,
legutóbb egy ekét
vontató traktort készített fenyőből nyolc hónap alatt. A Fa-Tor
névre keresztelt csodagépen a
lámpák, az abroncsok és a motor
kivételével minden elem fenyőfából 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 fából kerékpárt, száguldozó motorbiciklit, háromkerekű choppert,
személyautót, legutóbb pedig
egy fatraktort. Nyolc hónap alatt
egy működőképes mezőgazdasági gépet rakott össze, az építésre
csupán fenyőfát, egy kétszáz köbcentiméteres fűkaszamotort, négy
darab kerékfelnit, két lámpát,

illetve több száz darab facsavart
ille
használt fel. Sohasem dolgozik
has
tervrajz alapján, egyszerűen kiter
pattan a fejéből az ötlet, és már el
pat
is kkezdi a munkát. „Mivel asztalosnak tanultam, nem volt nehéz
los
megépíteni az első faalkotásomat.
me
Az igaz, hogy nem ezzel a szakmával keresem a kenyeremet, de
má
mellett ez igazi
a munkahelyem
m
kikapcsolódást jelent. Van, aki
kik
őrültségnek tartja, de szerencsére
őrü
sok olyan embert ismerek, akinek
nagyon tetszik a kreativitásom” –
nag

nyilatkozta Puskás István. A FaTor készítésébe múlt év októberében kezdett, miután elkészítette
a háromkerekű choppert. Műhelyében mindent saját maga készít,
a legnagyobb elemektől a legutolsó 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. Május elsejére lett kész, legelőször a

Spárga,
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tiszaörsi majálison mutattuk
uk be a és férj. A munka 99 százalékát ő
helyieknek. Akkor még nem
m telje- végezte, viszont nélkülem talán
sen volt működőképes, ezért
zért egy egy alkotása sem született volna
autóval vontattuk a sportpályára.
pályára. meg. Igazán kiegészítjük egymást,
Nagy sikert aratott, még a mező- mindig ott segítek neki, ahol csak
gazdasági minisztertől is dicsére- tudok. Már alig várom a követtet kaptam” – tette hozzá Puskás kező találmányát” – mondta el a
István. A Fa-Tor, éppúgy, mint az feleség, Csányi Irén. A házaspár
előző találmányok, az alkotó
kotó fe- eladná legújabb alkotásukat, a belesége segítsége nélkül talán
án soha folyt összegből családi házuk tetesem jöttek volna létre. Ő volt az jét szeretnék felújítani, és további
asszisztens, valamint a lakkozó faprojektekbe fektetnének be.
mester. „Nagyon büszke vagyok
a férjemre, kiváló szakember,
ber, apa
Németi Róbert
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