
 

 

 
 

Az OBSERVER elemzése 
Tárolt listaGyorselemzés a nyomtatott sajtóból 

PRestige Management részére 
2008.04.29 - 2008.05.15 között 

Összes megjelenés: 15 cikk 17 oldalon 
Megjelenési gyakoriság: 
- napilap : 11 
- hetilap : 4 
Területi eloszlás: 
- Vidék : 1 
- Országos : 14 
Az összes megjelenés reklámértéke: 2.284.800 Ft. 
A lehetséges olvasói szám: 4.126.341 

Megjelenés dátum szerint: 

Dátum             Megjelenés
2008.04.29    1  
2008.04.30    4 
2008.05.02    2  
2008.05.04    2  
2008.05.05    2  
2008.05.07    2  
2008.05.14    1  
2008.05.15    1  

A legnagyobb megjelenési intenzitás 2008.04.30 napon volt (4 cikk). 

Megjelenés újságok szerint: 

Újság                   Megjelenés
Heti Válasz    1 
Kisalföld    1 
Magyar Demokrata    1 
Magyar Nemzet    2 
Metro    3 
Népszabadság    2 
Népszava    2 
Országos Metro    1 
Vasárnapi Hírek    2  

A legtöbbet Metro írt a témáról (3 cikket) 
 
 
 
 
 



 
 

OBSERVER sajtólista 

2008.05.05 : sajtóanyag : EU Utcafesztivá 

 

Vasárnapi Hírek Kultúrák randevúja - OCR  
2008.május 04. 

 Megjelenés: hetilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 45.138 
OTS: 112.845 

[randevúja] Május 10-én 14 órától 20 óráig harmadszor rendezik meg az Európai 
[Utcafesztivált,] ezúttal az Erzsébet téren. A sátrakban minden európai uniós 
tagállam magyar képviselet az érdeklődők rendelkezésére áll hasznos 
információkkal. A színpadokon játékok, stand up comedy és koncertek les 

Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 65 000  cikk 16. oldali képe  

    
 

2008.05.05 : online anyag : EU Utcafesztivá  

 
2008.május 03. 

Európa Utcafesztivál Budapest szívében
 

 

Európa [ Utcafesztivál ] Budapest szívében A "formabontóan szórakoztató és 
szórakoztatóan formabontó" fesztivált beharangozó szerdai sajtótájékoztatón György 
Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője hangsúlyozta: a 
harmadik alkalommal megrendezendő Európa 

  

 
2008.április 30. 

Kultúrák randevúja Budapesten
 

 

Kultúrák [ randevúja ] Budapesten Az [ utcafesztivált ] az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája 
szervezi. Az apropó Európa Napja, május 9. A délután 14 órától este 22 óráig tartó 
fesztiválon a kicsiknek különböző [ EU 

  

 
2008.április 30. 

Európa Utcafesztivál Budapest szívében
 

 

Európa [ Utcafesztivál ] Budapest szívében Európa [ Utcafesztivált ] rendeznek jövő 
szombaton a budapesti Erzsébet téren az [ EU ] -tagállamok kultúrájának 
népszerűsítésére; a látogatók egyebek mellett szlovén, német, litván és portugál 
művészekkel is találkozhatnak a kora délutá 

  

 
2008.április 30. 

Utcafesztivál Budapest szívében
 

 

Utcafesztivál Budapest szívében Európa [ Utcafesztivált ] rendeznek jövő szombaton a 
budapesti Erzsébet téren az [ EU ] -tagállamok kultúrájának népszerűsítésére; a 
látogatók egyebek mellett szlovén, német, litván és portugál művészekkel is 
találkozhatnak a kora délután kezdődő r 

  

 
2008.április 30. 

Kultúrák randevúznak Budapesten - fergeteges utcafesztivál lesz az Erzsébet 
téren

 
 

Kultúrák [ randevúznak ] Budapesten - fergeteges [ utcafesztivál ] lesz az Erzsébet 
téren [ Kultúrák ] [ randevúznak ] Budapesten - fergeteges [ utcafesztivál ] lesz az 
Erzsébet téren A közönség a jövő hét szombaton leadhatja voksait Európa hét új 
csodájára is [ Ku 

  

http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsroscscfeaiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsroscscfeaiot&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsroscscfeaiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0805035003055&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804305022083&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804305030164&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804305035102&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804305710107&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804305710107&forma=normal&words=29700


 
2008.05.06 : sajtóanyag : EU Utcafesztivá  

 

Népszava 
2008.május 05. Ifjúsági Károly-díj - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 24.561 
OTS: 61.402 

[Károly] - [díj] A magyarországi " [Diákok] Határok Nélkül" [ifjúsági] projekt nyerte 
az Európai Parlament [Ifjúsági] [Károly] - [díját,] amelyet Hans-Gert Pöttering, az 
Európai Parlament elnöke idén első alkalommal adott át április végén a 
németországi Aachenben. A győztes magyar pályázat kere 

 

Oldal arány: 1/32 
Reklám egyenérték: 45 000   cikk 6. oldali képe  

    
 

Magyar Nemzet 
2008.május 02. Európai elismerés magyar diákoknak - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 64.457 
OTS: 161.142 

  

Oldal arány: 1/10 
Reklám egyenérték: 140 000   cikk 9. oldali képe  

    
 

Népszabadság 
2008.április 30. Magyar projekt nyerte az Ifjúsági Károly-díjat - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 128.523 
OTS: 321.307 

projekt nyerte az [Ifjúsági] [Károly] - [díjat] A magyarországi " [Diákok] Határok 
Nélkül" projekt nyerte az Európai Parlament [Ifjúsági] [Károly] - [díját,] amelyet 
Hans-Gert Pöttering,az Európai Parlament elnöke az idén első alkalommal ma 
adott át a németországi Aachenben. A magyar pályázat k 

 

Oldal arány: 1/32 
Reklám egyenérték: 94 000   cikk 7. oldali képe  

    
 

Metro 
2008.április 30. 

Ifjúsági Károly-díjjal ismertek el egy magyar programot 
- OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 332.454 
OTS: 831.135 

[Károly] - [díjjal] ismertek el egy magyar programot A [Diákok] Határok Nélkül 
elnevezésű magyar [ifjúsági] projekt lett az első ízben odaítélt Európai [Ifjúsági] 
[Károly] - [díj] kitüntetettje tegnap a németországi Aachenben. AZ ELISMER~SRŐL 
dÖritŐ alapítvány szerint a [díjat] olyan projektek  

 

Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 18 000   cikk 4. oldali képe  

    
 

2008.05.06 : rtv anyag : EU Utcafesztivá  

*Danubius Rádió 
Danubius - hírek 
2008.május 02. 

Büszkék lehetünk magunkra! A rangos...
 

 

Büszkék lehetünk magunkra! A rangos [ Károly ] - [ díj ] [ ifjúsági ] változatát idén 
először adták át, és az elismerést egy magyar program nyerte el ű mondta a Danubius   

http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrfccoofrtiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrcccsafesioo
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowcceccssfraios
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowcceccowfaaisw
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsrfccoofrtiot&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrfccoofrtiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsrcccsafesioo&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrcccsafesioo
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowcceccssfraios&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowcceccssfraios
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowcceccowfaaisw&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowcceccowfaaisw
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nrsea.pl?cikk=08050202891500057&forma=normal&words=29700


 
Hírszolgálatnak Szalay Zoltán, az Európai Parlament budapesti irodavezetője: (16:00)  

 

*Danubius Rádió 
Danubius - hírek 
2008.május 02. 

Büszkék lehetünk magunkra! A rangos...
 

 

Büszkék lehetünk magunkra! A rangos [ Károly ] - [ díj ] [ ifjúsági ] változatát idén 
először adták át, és az elismerést egy magyar program nyerte el ű mondta a Danubius 
Hírszolgálatnak Szalay Zoltán, az Európai Parlament budapesti irodavezetője: (16:00, 
20:00)  

  

Duna TV 
Duna hírek 
2008.április 30. 

Magyar középiskolások nyerték el az...
 

 

2008. 04. 30. DUNA TV 21:26:37 HÍRÓRA Műsorvezető: Varga Edit Mv.: - Magyar 
fiataloké az Európai Parlament első alkalommal kiosztott [ ifjúsági ] [ Károly ] - [ díja. ] 
Az elismeréssel olyan pályázatokat támogatnak, amelyek a fiatalok európai 
identitásának fejlődését segítik e 

  

MR1 
MR1 - Tartalom 
2008.április 30. 

Tartalom....
 

 

művészeti oktatási intézményeknek, miután csökkent az állami normatív támogatás és 
bizonyos régiókban a szülőktől nem igen szedhető be térítési [ díj. ] Színházpedagógia, 
színházi nevelés, a konfrontációk kezelésére. Megtanítanak az önbecsülésre, bizalomra 
és arra, hogy csak akarni kell és hinni 

  

2008.05.06 : online anyag : EU Utcafesztivá  

 
2008.május 02. 

Magyar pályázat nyerte az Európai Ifjúsági Károlyâ�‘díjat
 

 

Magyar pályázat nyerte az Európai [ Ifjúsági ] Károlyâ�‘ [ díjat ] -Nagy örömmel tölt el e 
fiatalokat látni Európa minden részéről, amint bemutatják az európai összetartozás 
érzésével teli ötleteiket és projektjeiket. Az a tény, hogy több mint 400 projekt pályázott 
újólag bizonyí 

  

 
2008.május 02. 

Európai elismerés magyar diákoknak
 

 

Európai elismerés magyar [ diákoknak ] A [ díjra ] olyan meglévő projektek 
pályázhattak, amelyek erősítik az európai azonosságtudat és az integráció gondolatát. 
â�� Nagy örömmel tölt el e fiatalokat látni Európa minden részéről, amint bemutatják 
az európai összetartozás érzésével 

  

 
2008.április 29. 

Ifjúsági Károly-díj a Diákok Határok Nélkül elnevezésű magyar programnak
 

 

Ifjúsági [ Károly ] - [ díj ] a [ Diákok ] Határok Nélkül elnevezésű magyar programnak A [ 
Diákok ] Határok Nélkül elnevezésű magyar [ ifjúsági ] projekt lett az első ízben odaítélt 
Európai [ Ifjúsági ] [ Károly ] - [ díj ] kitüntetettje kedden a németországi 
Aachenben.if(!window 

  

 
2008.április 29. 

Magyar program nyerte az ifjúsági Károly-díjat
 

 

Magyar program nyerte az [ ifjúsági ] [ Károly ] - [ díjat ] Az évi 135 középiskolás határon 
túli magyar [ diákot ] az anyaországba invitáló [ Diákok ] Határok Nélkül program nyerte 
az idén először kiosztásra kerülő [ ifjúsági ] [ Károly ] - [ díjat ] - jelentették be 

  

http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nrsea.pl?cikk=08050202891500132&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nrsea.pl?cikk=08043001022126001&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nrsea.pl?cikk=08043021100000001&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0805025042002&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0805025045018&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804295030370&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804295164076&forma=normal&words=29700


 
Aachenben.  

 

 
2008.április 25. 

Díj - Diákok Határok Nélkül
 

 

Díj - [ Diákok ] Határok Nélkül Első ízben osztják ki április 29-én a németországi 
Aachenben az Európai [ Ifjúsági ] [ Károly ] [ díjat ] . Ezt olyan projektek kaphatják meg, 
amelyek erősítik az európai identitás és integráció 
gondolatát.if(!window.goA)document.write(' '); if 

  

2008.05.07 : sajtóanyag : EU Utcafesztivá  

Metro 
2008.május 07. EU-s díjat kapott egy magyar program - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 332.454 
OTS: 831.135 

[díjat] kapott egy magyar program ~~y magyar projekt, a [Diákok] Határok Nélkül 
nyerte el az idén első ízben kiosztott uniós elismerést, az Európai Unió [Ifjúsági] 
[Károly] - [díját.] Olyan programok versenyeztek a kürásban, amelyek az 
európaiságot és az európai értékeket népszerűsítik, és átny 

 

Oldal arány: 1/4 
Reklám egyenérték: 376 800   cikk 8. oldali képe  

    
 

Országos Metro 
2008.május 07. Európai Uniós díj egy magyar programnak - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 0 
OTS: 0 

Uniós [díj] egy magyar programnak r r Egy magyar projekt, a [Diákok] Határok 
Nélkül nyerte el az idén első ízben kiosztott uniós elismerést, az Európai Unió 
[Ifjúsági] [Károly] - [díját.] Olyan programok versenyeztek a kürásban, amelyek az 
európaiságot és az európai értékeket népszerűsítik, és  

 

Oldal arány: 1/4 
Reklám egyenérték: na   cikk 4. oldali képe  

    
 

Népszava 
2008.május 05. Ifjúsági Károly-díj - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 24.561 
OTS: 61.402 

[Károly] - [díj] A magyarországi " [Diákok] Határok Nélkül" [ifjúsági] projekt nyerte 
az Európai Parlament [Ifjúsági] [Károly] - [díját,] amelyet Hans-Gert Pöttering, az 
Európai Parlament elnöke idén első alkalommal adott át április végén a 
németországi Aachenben. A győztes magyar pályázat kere 

 

Oldal arány: 1/32 
Reklám egyenérték: 45 000   cikk 6. oldali képe  

    
 

Vasárnapi Hírek 
2008.május 04. Kultúrák randevúja - OCR   

 Megjelenés: hetilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 45.138 
OTS: 112.845 

[randevúja] Május 10-én 14 órától 20 óráig harmadszor rendezik meg az Európai 
[Utcafesztivált,] ezúttal az Erzsébet téren. A sátrakban minden európai uniós 
tagállam magyar képviselet az érdeklődők rendelkezésére áll hasznos 
információkkal. A színpadokon játékok, stand up comedy és koncertek les 

 

Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 65 000   cikk 16. oldali képe  

    
 

http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrwccowfieiow
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrwccaefasifo
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrfccoofrtiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsroscscfeaiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nosea.pl?cikk=0804255030295&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsrwccowfieiow&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrwccowfieiow
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsrwccaefasifo&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrwccaefasifo
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsrfccoofrtiot&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsrfccoofrtiot
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/nssea.pl?cikk=oocifowsroscscfeaiot&forma=normal&words=29700
http://www.icenter.hu/cgi-bin/Bianko/npicture.pp?cikk=oocifowsroscscfeaiot


 

 

Magyar Nemzet 
2008.május 02. Európai elismerés magyar diákoknak - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 64.457 
OTS: 161.142 

  

Oldal arány: 1/10 
Reklám egyenérték: 140 000   cikk 9. oldali képe  

    
 

Népszabadság 
2008.április 30. Magyar projekt nyerte az Ifjúsági Károly-díjat - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 128.523 
OTS: 321.307 

projekt nyerte az [Ifjúsági] [Károly] - [díjat] A magyarországi " [Diákok] Határok 
Nélkül" projekt nyerte az Európai Parlament [Ifjúsági] [Károly] - [díját,] amelyet 
Hans-Gert Pöttering,az Európai Parlament elnöke az idén első alkalommal ma 
adott át a németországi Aachenben. A magyar pályázat k 

 

Oldal arány: 1/32 
Reklám egyenérték: 94 000   cikk 7. oldali képe  

    
 

Metro 
2008.április 30. 

Ifjúsági Károly-díjjal ismertek el egy magyar programot 
- OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 332.454 
OTS: 831.135 

[Károly] - [díjjal] ismertek el egy magyar programot A [Diákok] Határok Nélkül 
elnevezésű magyar [ifjúsági] projekt lett az első ízben odaítélt Európai [Ifjúsági] 
[Károly] - [díj] kitüntetettje tegnap a németországi Aachenben. AZ ELISMER~SRŐL 
dÖritŐ alapítvány szerint a [díjat] olyan projektek  

 

Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 18 000   cikk 4. oldali képe  

    
 

2008.05.08 : sajtóanyag : EU Utcafesztivá  

Kisalföld 
2008.április 29. Európai Ifjúsági Károly-díj először - OCR   

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Vidék 
Példányszám: 76.737 
OTS: 191.842 

[Ifjúsági] [Károly] - [díj] először AACHENť Első fzben osztják ki ma a németországi 
Aachenben az Európai [Ifjúsági] [Károly] -dfjat. Ezt olyan projektek kaphatják meg, 
amelyek er8sftik az európai identitás és integráció gondolatát. Magyarországról a 
[Diákok] Határok Nélkül program jutott tovább 

 

Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 96 000   cikk 15. oldali képe  

    
 

2008.05.08 : rtv anyag : EU Utcafesztivá  

RTL-Klub 
Reggeli 
2008.május 07. 

RTL Klub, Reggeli tartalom, 2008. m...
 

 

gasztronómiája, társadalmi nyitottsága, pénzneme, stb. 06:13 Reggeli Kavalkád 
Vendég: Charli Zoltán és Korzenszky Emőke Téma: Európai [ Ifjúsági ] [ Károly ] díj   
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Churchill, II. János Pál Pápa után egy magyar lány vehette át a Német Nobel- [ díjként ] 
is emlegetett [ Károly ] [ Dí 
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Duna TV 
Duna hírek 
2008.május 09. 

Híróra...
 

 

tagországnak fontos lenne felvállalnia a kisebbségek kérdését. Szili Katalin, az 
Országgyűlés elnöke.: - Nagyon jó folytatása lehet a mostani [ kultúrák ] párbeszédének 
az, ha mi fölvállaljuk a kisebbségek kérdését, azt, amit egy-egy nemzet önmagában tud 
mutatni, hogy hogyan biztosítja a kisebbsé 
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Heti Válasz 
2008.május 15. 

KÁROLY DÍJ AZ EURÓPAI ÖNAZONOSSÁGÉRT Az 
európai - OCR   

 Megjelenés: hetilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 22.743 
OTS: 56.857 

[DÍJ] AZ EURÓPAI ÖNAZONOSSÁGÉRT Az európai [ifjúsági] [Károly] - [díjat] 
április 29-én, első ízben osztották ki a németországi Aachenben. Az elismerést 
Hars-Gert Pöttering EP-elnök és André leysen, az aacheni nemzetközi [Károly] - 
[díj] Alapítvány elnöke adta át a Magyarországot képviselő Korz 

 

Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 40 000   cikk 7. oldali képe  

    
 

Magyar 
Demokrata 
2008.május 14. 

Csak az adósság nő - OCR   

 Megjelenés: hetilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 28.338 
OTS: 70.845 

demokratakoalíció tevékenységéről. Ha a gazdasági növekedés ütemét nézzük, 
eszünkbe juthat Medgyessy Péter egyik legendás mondata: "Az [EU] -ban jelenleg 
nulla a gazdasági növekedés, nálunk ennek többszöröse". A leváltott kormányfťnek 
sajnos igaza lett. Bár a többi uniós ország gazdasági növekedése  

 

Oldal arány: 1/9 
Reklám egyenérték: 88 000 cikk 4. oldali képe  

   
 

Oldal arány: 2/3 
Reklám egyenérték: 480 000 cikk 44. oldali képe  

   
 

cikk 45. oldali képe  
   

Oldal arány: 2/3 
Reklám egyenérték: 480 000 
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Vasárnapi 
Hírek 
2008.május 04. 

Kultúrák randevúja - OCR  

 Megjelenés: hetilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 45.138 
OTS: 112.845 

[randevúja] Május 10-én 14 órától 20 óráig harmadszor rendezik meg az Európai 
[Utcafesztivált,] ezúttal az Erzsébet téren. A sátrakban minden európai uniós tagállam 
magyar képviselet az érdeklődők rendelkezésére áll hasznos információkkal. A 
színpadokon játékok, stand up comedy és koncertek les 

cikk 16. oldali képe 
 

 
Oldal arány: 1/16 
Reklám egyenérték: 65 000 
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2008.május 03. 

Európa Utcafesztivál Budapest szívében
 

Európa [ Utcafesztivál ] Budapest szívében A "formabontóan szórakoztató és szórakoztatóan formabontó" fesztivált 
beharangozó szerdai sajtótájékoztatón György Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője 
hangsúlyozta: a harmadik alkalommal megrendezendő Európa 
 

 
2008.április 30. 

Kultúrák randevúja Budapesten
 

Kultúrák [ randevúja ] Budapesten Az [ utcafesztivált ] az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai 
Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája szervezi. Az apropó Európa Napja, május 9. A délután 14 órától este 22 
óráig tartó fesztiválon a kicsiknek különböző [ EU 
 

 
2008.április 30. 

Európa Utcafesztivál Budapest szívében
 

Európa [ Utcafesztivál ] Budapest szívében Európa [ Utcafesztivált ] rendeznek jövő szombaton a budapesti Erzsébet 
téren az [ EU ] -tagállamok kultúrájának népszerűsítésére; a látogatók egyebek mellett szlovén, német, litván és 
portugál művészekkel is találkozhatnak a kora délutá 
 

 
2008.április 30. 

Utcafesztivál Budapest szívében
 

Utcafesztivál Budapest szívében Európa [ Utcafesztivált ] rendeznek jövő szombaton a budapesti Erzsébet téren az [ 
EU ] -tagállamok kultúrájának népszerűsítésére; a látogatók egyebek mellett szlovén, német, litván és portugál 
művészekkel is találkozhatnak a kora délután kezdődő r 
 

Kultúrák randevúznak Budapesten - fergeteges utcafesztivál lesz az Erzsébet téren 
2008.április 30. 
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Kultúrák [ randevúznak ] Budapesten - fergeteges [ utcafesztivál ] lesz az Erzsébet téren [ Kultúrák ] [ randevúznak ] 
Budapesten - fergeteges [ utcafesztivál ] lesz az Erzsébet téren A közönség a jövő hét szombaton leadhatja voksait 
Európa hét új csodájára is [ Ku 
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Népszava 
2008.május 05. Ifjúsági Károly-díj - OCR  

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 24.561 
OTS: 61.402 

[Károly] - [díj] A magyarországi " [Diákok] Határok Nélkül" [ifjúsági] projekt nyerte az 
Európai Parlament [Ifjúsági] [Károly] - [díját,] amelyet Hans-Gert Pöttering, az Európai 
Parlament elnöke idén első alkalommal adott át április végén a németországi Aachenben. 
A győztes magyar pályázat kere 

cikk 6. oldali képe 
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Oldal arány: 1/32 
Reklám egyenérték: 45 000 

 

Magyar 
Nemzet 
2008.május 02. 

Európai elismerés magyar diákoknak - OCR  

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 64.457 
OTS: 161.142 
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Oldal arány: 1/10 
Reklám egyenérték: 140 000 

 

Népszabadság 
2008.április 30. Magyar projekt nyerte az Ifjúsági Károly-díjat - OCR  

 Megjelenés: napilap 
Terjesztés: Országos 
Példányszám: 
128.523 
OTS: 321.307 

projekt nyerte az [Ifjúsági] [Károly] - [díjat] A magyarországi " [Diákok] Határok Nélkül" 
projekt nyerte az Európai Parlament [Ifjúsági] [Károly] - [díját,] amelyet Hans-Gert 
Pöttering,az Európai Parlament elnöke az idén első alkalommal ma adott át a németországi 
Aachenben. A magyar pályázat k 

cikk 7. oldali képe 
 

TIFF 
 
JPEG 
 
PDF 

 
Oldal arány: 1/32 
Reklám egyenérték: 94 000 

 

Ifjúsági Károly-díjjal ismertek el egy magyar programot - 
OCR

Metro 
2008.április 30. 
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