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Az előző szám nyereményjátékainak helyes megfejtései | Die richtigen Lösungen der Gewinn-

spiele der letzten Ausgabe | Answers to the competition questions in our last edition:
20. oldal:  1c, 2a, 3b

24. oldal: többnapos, éhes, csokoládés, diós, kávés, kókuszos, mogyorós, meggyes, mandulás, narancsos, rumos, szilvás, 

vaníliás

A nyertesek | Die Gewinner sind | The winners:
20. oldal: Szentendréről szóló könyv | Buch über Szentendre | Book about Szentendre: Margarete Bründl, Wien (Ausztria), Margit 

Müller, Budapest (Magyarország)

CD | CD | CD: Anni Hummel, Mödling (Ausztria)

24. oldal: Mag. Christian Buczolich, Wien (Ausztria), Alexandra Salzmann, Wien (Auszria),  Iveta Wenger, Wien (Ausztria) 

N Y E R T E S E K

Örömmel találkoztam eddigi két számuk-
kal. Ezúton kérem, szíveskedjenek kül-
deni ebből az új műfajt képviselő anyag-
ból Hungarológiai Szeminariumunknak, 
ill. Hungarológiai Évkönyvünk számára, 
hogy folyamatosan megismertethessük di-
ákjainkkal és olvasóinkkal ezt a feltétlenül 
üdvözlendő sorozatot. Harmadik minősé-
gemben pedig az ECL magyar szakértője-
ként is számítanék rá, hogy a potenciális 
vizsgázók körében is népszerűsíthessük.
 Dr. Szűcs Tibor / egyetemi docens

Pécs (Magyarország)

Ich bin von Ihrer Zeitschrift begeistert 
und wünsche ihr ein langes Leben und 
Ihrem Redaktionsteam viel Erfolg. Erlau-
ben Sie mir als pensionierter Sprachlehrer 
(Englisch, Französisch) und frischgeba-
ckener Ungarischschüler einige Bemer-
kungen und Anregungen zu machen:

Vielleicht wäre bei manchen Texten 
zusätzlich zu den Bildern ein kleiner 
Kartenausschnitt sehr informativ. 

Ich nehme an, dass viele Ungarisch-
lernende für Empfehlungen und Adres-
sen dankbar wären, um an ungarische 
Tonträger, CDs, DVDs, Filme und Hör-
bücher heranzukommen.
 Klaus-Dietrich Schulz

Regensburg (Németország)

Köszönjük a jókívánságokat és az észrevéte-
leket. A térképrészletek közlése csupán hely-
hiány kérdése. Ha kép és térképrészlet kö-
zött kell választanunk, akkor inkább a kép 
mellett szoktunk dönteni.

CD-, film– és könyvajánlónkban igyek-
szünk második kérésének eleget tenni.

Köszönjük az újságokat, nagyon érdeke-
sek. Még a magyar diákjaim németóráin 

is fel tudom használni a gyakorlatokat. 
További sok sikert kívánok.

Filep Éva
Paks (Magyarország)

Nagyon gondosan szerkesztett, vonzó 
újság. Különösen tetszik az olvasható-
sága, a betűmérete. Művészettörténész 
szívemnek jólesik a kulturális értékek 
bemutatása, a barokk szószedete. Fon-
tosnak tartom a cikkekhez kapcsolódó 
feladatokat. A rejtvények motiváló erejű-
ek. Kívánok nagyon sok erőt és sok örö-
met munkájukhoz.

Saruga Kinga
Bécs (Ausztria)

Ich habe das Magazin schon seit 2 Tagen 
und lese und schmökere schon fleißig 
darin. Ich habe es seither immer dabei 
und nutze jede Minute aus. Es sieht viel 
versprechend aus.

Gabrielle Jotz-Ortmann
Frankfurt/Main (Németország)

Nyolc éve tanítok magyart külföldiek-
nek, és úgy gondolom, hogy a Magyarul 
tanulo(ó)k hiánypótló szerepet tölt be a 
mai magyar tankönyv- és segédanyag-pi-
acon. Rendkívül jó ötletnek tartom a ma-
gazin jelleget, mert így mindig újabb és 
újabb izgalmat hoz az érkező példány.

A szakmai hátterét tekintve jól kiraj-
zolódik az átgondolt, gyakorlatias terve-
ző és kivitelező munka figyelembe véve 
a diákok igényeit. Gratulálok és további 
sikeres munkát kívánok a lap munkatár-
sainak!

Schmidt Ildikó
Budapest (Magyarország)
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