
Gentili Lettori, /Kedves Olvasók!  
 
Vi informo che oggi il fascicolo NN. 65/66 della rivista 
«Osservatorio Letterario» é uscito (v. assaggio-Web: 
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio65-66_2008-2009.pdf ). 
Entro la prossima settimana provvedrò la spedizione della rivista ai gentili 
Abbonati e Lettori in regola. (Coloro che non hanno rinnovato loro 
abbonamento o non hanno ordinato la rivista secondo le modalità prescritte 
(v. http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm ), non vedranno 
recapitare la rivista.) 
   A causa della situazione accennata anche nel mio attuale 
editoriale (http://www.osservatorioletterario.net/editoriale-vezercikk65-
66.pdf), a partire dal prossimo fascicolo, ritornerò all’invio delle copie 
gratuite inizialmente prestabilite e sarò costretta di sospendere la 

spedizione di tutte le ulteriori copie d’omaggio. 
    Questa e l’ultima  volta - oltre le copie d’omaggio inizialmente prestabilite - le seguenti persone 
riceveranno il fascicolo gratuito: Attila Botár, László N. Göbölyös, Imre Gyöngyös, Dr. Gábor Czakó, Dr. Prof. 
Emilio Spedicato, Dr. György Szitányi, Dr. Prof. Giorgio Taboga. 
   Gli Autori/i Lettori ungheresi – come sempre – potranno scaricare i file pdf. delle rubriche in lingua 
ungherese o quelle inerenti agli argomenti ungheresi (se pubblicati sul sito della nostra rivista). 
    Chiedo la Vs. gentile comprensione. 
   A causa della notevole moltiplicazione dei miei impegni professionali e degli studi nell’a. a.  
2008/2009 invece di inviare avvisi a ciascun gentile Abbonato o Lettore, tutte le notizie 
riguardanti la rivista saranno pubblicate sui seguenti siti: 
http://www.osservatorioletterario.net/  e  http://www.testvermuzsak.gportal.hu/  . 
   Quindi, si raccomanda di seguire le Pagine Home sopraindicate. 
 
 
   Értesítem Önöket, hogy az «Osservatorio Letterario» 65/66-os dupla száma a mai napon 
megjelent (ld. Web-kóstoló: http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio65-66_2008-
2009.pdf ). 
   A jövő héten belül postázom az érdekelt előfizető vagy alkalmi megrendelő Olvasóimnak. Akik nem 
újították meg az előfizetésüket, vagy  nem redelték meg e számot, azoknak nem küldöm el a folyóiratot. 
   Ezen számunkbeli vezércikkemben (http://www.osservatorioletterario.net/editoriale-vezercikk65-66.pdf), 
vázolt helyzet miatt, a következő számtól – visszatérve a kezdetekben előre megszabott 
tiszteletpéldány-számokhoz – az ezeken felüli tiszteletpéldányok megszüntetésére kényszerülök. 
  Ez alkalommal, még utoljára, a következő személyek kapnak tiszteletpéldányt: Botár Attila, Göbölyös N. 
László, Gyöngyös Imre, Dr. Czakó Gábor, Dr. Prof. Spedicato Emilio, Dr. Szitányi György, Dr. Prof. Taboga 
Giorgio. 
   A magyar Szerzők/Olvasók – mint mindig – letölthetik a folyóirat honlapjáról a magyar nyelvű rovatokat, 
illetve az esetlegesen interneten publikált magyar témájú olasz nyelvű írásokat (pdf-fájlban). 
   Kérem szíves megértésüket. 
   A jelentősen megnövekedett szakmai- és tanulmányi elfoglaltságaim miatt a 2008/2009-es 
tanévben a kedves Előfizetők v. Olvasók egyénenkénti értesítése helyett az alább jelzett 
honlapokon közlöm a folyóirattal kapcsolatos híreket: 
http://www.osservatorioletterario.net/  e http://www.testvermuzsak.gportal.hu/  . 
    Tehát erősen javaslom ezen fent jelzett honlapok nyitóoldalának figyelemmel kísérését. 
 
   Cordiali saluti / Szívélyes üdvözlettel: 
 
Prof.ssa Giorn. Melinda Tamás-Tarr Bonani Dr./Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda 
  
Dir. Resp. & Edit./Editrice/Titolare 
Felelős igazgató főszerkesztő, tulajdonos és kiadó, tanár, újságíró 
 
OSSERVATORIO LETTERARIO 
*** Ferrara e l’Altrove **** 
http://www.osservatorioletterario.net (Home Page principale/Fő Honlap) 
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/ (Galleria Letteraria e Culturale Ungherese/Magyar Irodalmi és Kulturális 
Galéria) 
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/  (Pagina  di apertura ungherese dell'OLFA/Az OLFA magyar nyelvű nyitó oldala ) 
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/ (Portale Supplementare Ungherese/Kiegészítő magyar nyelvű portál) 
http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm (Archivio/Archívum) 
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio65-66_2008-2009.pdf  (Attuale fascicolo dell'«Osservatorio 
Letterario»/Az «Osservatorio Letterario» aktuális száma)  
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio63-64.htm  (Il fascicolo precedente/Előző szám) 


