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EGY TÁMOGATÁSKÉRÉS EDDIGI TÖRTÉNETE 
 

 

I. Első kérelem  
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II. Válasz az első kérelemre 
 

Köszönettel vettem a helyettes államtitkár asszony negatív levelét. Köszönöm, hogy 
foglalkoztak ügyemmel, mégha kérésem eredménytelenül is járt. 
 

Elismerő sorok, amelyek sajnos nem oldják meg periodikám és az ahhoz kapcsolódó monográfiák kiadásával 

járó komoly anyagi nehézségeimet: 
 

Tisztelt Dr. Bonaniné Dr. Tamás-Tarr Melinda! 

 [...] Először is engedje meg, hogy gratuláljak folyóiratához, valamint elismerésemet fejezzem ki az olasz és 
magyar irodalom és kultúra ismertetésében végzett erőfeszítéseiért. Nagy örömömre szolgál, hogy lassan 

már három évtizede Olaszországban élő magyarként fontosnak tartja a magyar kultúra terjesztését. Külön 

méltatandó, hogy műfordításaival hozzájárul a magyar irodalom népszerűsítéséhez. [...] 

Hammerstein Judit 
Nemzetközi Erőforrás Minisztérium Kulturpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

P.H. 

 
Íme az államtitkári teljes levél: 
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III. Második kérelem beküldése a jelzett címekre 

(Válasz nélkül maradtam) 
 

----- Original Message -----  

From: Osservatorio Letterario - Direttore Resp. & Edit.  
To: igazgatóság ; titkárság  

Sent: Thursday, June 02, 2011 11:52 AM 
Subject: Bemutatkozás és kérelem 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

  

Alulírott - nem tudván pontosan kihez kell fordulnom, milyen nyomtatványt kell kitöltenem stb. -, csatolva 
megküldöm Önöknek anyagi (pénzbeli) támogatási kérelmem folyóiratom és egyéb hozzá kapcsolódó 

melléklet-kiadványaim (monográfiák) életben tartása érdekében, ...  valamint bemutatkozásomat, szakmai 
életrajzomat (ez utóbbi az interneten is megtalálható mindkét nyelven egymástól kissé eltérő 

formában (http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm, 

http://www.osservatorioletterario.net/bemutatkozas.pdf ), költségvetést,  [...], egy legutóbbi fordításkritikai 
visszhangot (amely lent is megtalálható). [...] 
  

Online referenciák egy része:  
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_Letterario 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_Letterario 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Bonanin%C3%A9_Tam%C3%A1s-Tarr_Melinda 

Kritika és hozzászólások La Vita Nuova  XXVI. Dante-szonett fordításommal 
(ld. http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio79-80tradurre-tradire.pdf) kapcsolatban:  

http://www.osservatorioletterario.net/osszehasonlito_interpretacio_majus_2011.pdf 
Innen is elérhető: 

http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5949427 
http://www.osservatorioletterario.net/editoriali77-78.pdf 

http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio79-80indice.pdf 

http://www.osservatorioletterario.net/hungaricum_osservatorioletterario.pdf 
http://www.osservatorioletterario.net/hungarologia-11.pdf 

http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5804984 
http://www.osservatorioletterario.net/Osservatorio77-78boritos-digitale.pdf (vagy: 

(http://epa.oszk.hu/01800/01803/00018/pdf/Osservatorio_letterario_EPA01803_2010-2011_77-78.pdf) 

http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm  
http://epa.oszk.hu/01800/01803 

http://www.osservatorioletterario.net/ , http://www.osservatorioletterario.net/OLFA-hirek.htm  , 
http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm  , 

http://www.osservatorioletterario.net/bemutatkozas.pdf , 

http://www.osservatorioletterario.net/tradletter.htm ,  http://ilmiolibro.kataweb.it/community.asp?id=74180 
 , http://www.testvermuzsak.gportal.hu/  , http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/  , 

http://www.osservatorioletterario.net/pubblicazioni.htm   
  

Ha beírjuk a nevem a google nemzetközi  (google.com vagy google.it) keresőbe a lánynevemet olasz 
ékezetesen (Tamàs-Tarr Melinda), íme a számtalan nevemre szóló weboldalak jelzése az alábbi oldalon: 

http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=tam%C3%A0s-

tarr+melinda&btnG=Cerca+con+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=tam%C3%A0s-
tarr+melinda&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a 

Osservatorio Letterario esetén: 
http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=Osservatorio+Letterario&aq=f&aqi=g1&aql

=&oq=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a 

O.L.F.A.-kiadványok esetén (Edizioni O.L.F.A.): 
http://www.google.it/#hl=it&biw=962&bih=529&q=Edizioni+O.L.F.A.&aq=f&aqi=&aql=&oq=&bav=on.2,or.

r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a 
  

Kérem szíves segítségüket, kérésem pozitív méltányolását, valamint köszönöm a rám fordított időt, amellyel 
kitűntetnek. 

 Várva szíves visszajelzésüket maradok tisztelettel: 

Dr. Bonaniné Dr. Tamás-Tarr Melinda* 

mailto:melinda.tamas-tarr@osservatorioletterario.net
http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm
http://www.osservatorioletterario.net/bemutatkozas.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_Letterario
http://hu.wikipedia.org/wiki/Osservatorio_Letterario
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bonanin%C3%A9_Tam%C3%A1s-Tarr_Melinda
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio79-80tradurre-tradire.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/osszehasonlito_interpretacio_majus_2011.pdf
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5949427
http://www.osservatorioletterario.net/editoriali77-78.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio79-80indice.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/hungaricum_osservatorioletterario.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/hungarologia-11.pdf
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5804984
http://www.osservatorioletterario.net/Osservatorio77-78boritos-digitale.pdf
http://epa.oszk.hu/01800/01803/00018/pdf/Osservatorio_letterario_EPA01803_2010-2011_77-78.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm
http://epa.oszk.hu/01800/01803
http://www.osservatorioletterario.net/
http://www.osservatorioletterario.net/OLFA-hirek.htm
http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm
http://www.osservatorioletterario.net/bemutatkozas.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/tradletter.htm
http://ilmiolibro.kataweb.it/community.asp?id=74180
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/
http://www.osservatorioletterario.net/pubblicazioni.htm
http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=tam%C3%A0s-tarr+melinda&btnG=Cerca+con+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=tam%C3%A0s-tarr+melinda&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=tam%C3%A0s-tarr+melinda&btnG=Cerca+con+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=tam%C3%A0s-tarr+melinda&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=tam%C3%A0s-tarr+melinda&btnG=Cerca+con+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=tam%C3%A0s-tarr+melinda&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=Osservatorio+Letterario&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
http://www.google.it/#hl=it&source=hp&biw=979&bih=529&q=Osservatorio+Letterario&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
http://www.google.it/#hl=it&biw=962&bih=529&q=Edizioni+O.L.F.A.&aq=f&aqi=&aql=&oq=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
http://www.google.it/#hl=it&biw=962&bih=529&q=Edizioni+O.L.F.A.&aq=f&aqi=&aql=&oq=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=a64aa6f2e2a0d68a
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_________________________________________________________ 
OSSERVATORIO LETTERARIO 
*** Ferrara e l’Altrove *** 
  ISSN: 2036-2412  No-profit 
           44121 FERRARA 
Dir. Resp./Edit./Caporedattore/Titolare/Editore: Prof.ssa  Melinda B. Tamás-Tarr Dr. (Mttb)* 
 
Felelős igazgató, főszerkesztő, kiadó és tulajdonos: Dr. Bonaniné Dr. Tamás-Tarr Melinda (Bttm)* 
  
http://www.osservatorioletterario.net (Home Page principale/Fő Honlap) 
http://www.osservatorioletterario.net/OLFA-hirek.htm (Notizie/Hírek)  
NOVITÀ/ÚJDONSÁG:  Nuova edizione O.L.F.A. su LaFeltrinelli.it/Új O.L.F.A.-kiadás a Feltrinellin (Fiabe e leggende 
popolari magiare/Magyar népmesék és népballadák), Umberto Pasqui: Trenta racconti brevi (su laFeltrinelli.it), 
 Maxim Tábory: Ombra e Luce (Link), Tolnai Bíró Ábel: Vita Hungarica 
I LIBRI PUBBLICATI DALL'ANNO 2010 DALL'«OSSERVATORIO LETTERARIO» POSSONO ESSERE ORDINATI ANCHE 
TRAMITE IL PAGAMENTO DEL COSTO DELLA COPERTINA + SPESA DI SPEDIZIONE (4,23 €) INVIATA ALLA REDAZIONE! 

http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm  (Modalità per abbonamento o ordine O.L.F.A.-libri/Előfizetési- 
vagy O.L.F.A.-könyvvásárlási feltételek) 
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/Magyar nyelvű kiegészítő portál)  
http://www.osservatorioletterario.net/immagini_ciclopoetica2010.pdf (Eventi d'Estate - Reportage 
fotografico/Nyári események: CicloPoEtica 2010 - Fotóriport) 
  
http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm (Archivio/Archívum) 
http://epa.oszk.hu/01800/01803  (Alcuni fascicoli dell'Osservatorio Letterario sull'OSzK-EPA-Archivio [La versione a 
stampa è b/n]/Az Osservatorio Letterario néhány példánya az OSzK-EPA-Archívumban  [A nyomtatott változat 
fekete/fehér]) 
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio79-80indice.pdf (Attuale fascicolo dell'«Osservatorio 
Letterario» ancora integramente a colori/Az «Osservatorio Letterario» aktuális, teljes színesen nyomtatott újabb 
száma) 
http://www.osservatorioletterario.net/Osservatorio77-78boritos-digitale.pdf   (Il fascicolo precedente/Előző 
szám)  
  
* Giornalista e pubblicista, giornalista storico scientifico  (con  postuniversitario Master editoriale di informatica di II livello per 
Medioevo con specializzazione del giornalismo storico scientifico del 4 febbraio 2009, iscritta all’albo dei Giornalisti Italiani e 
Ungheresi) –  Docente di Lingua e Letteratura Ungherese-Storia-Italiano/LC2 (italiano per stranieri con postuniversitario Master 
universitario di II livello del 12 giugno 2009)  – Traduttrice/Interprete e Mediatore  linguistico-culturale, occasionale consulente 
linguistico giudiziario http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm 
  
* újságíró és publicista, tudományos történész újságíró posztegyetemi kiadói Masterrel (Informatika és Középkor, történelmi-tudományos 
újságírói specialitással [2009. február 4.])  
–  magyar-történelem-olasz szakos tanár (az olasz mint idegennyelv posztegyetemi egyetemi Masterrel [2009. június 12.] )  
–  fordító (szak- és műfordító) - nyelvi- és kulturális közvetítő, alkalmi   igazságügyi magyar nyelvi tanácsadó, tolmács  
http://www.osservatorioletterario.net/bemutatkozas.pdf 

 
 

 

 

http://www.osservatorioletterario.net/
http://www.osservatorioletterario.net/OLFA-hirek.htm
http://www.lafeltrinelli.it/products/2120004557046/Da_Padre_A_Figlio/Tamas-Tarr-Bonani_Melinda.html
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=521412
http://www.lafeltrinelli.it/products/2120005214122/Trenta_racconti__brevi/Umberto_Pasqui.html?aut=950921&cat1=1
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5790774
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5845565
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/gindex.php?pg=2639618&nid=5915512
http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/
http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/
http://www.osservatorioletterario.net/immagini_ciclopoetica2010.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm
http://epa.oszk.hu/01800/01803
http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio79-80indice.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/Osservatorio77-78boritos-digitale.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/Osservatorio77-78boritos-digitale.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm
http://www.osservatorioletterario.net/bemutatkozas.pdf
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IV. Számtalan kérelem beküldése olasz-, magyar- és a 
brüsszeli kompetens intézményekhez…  

 
 

Eddig eredménytelen… 
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Olaszországi részről még ennyi sem érkezett – 
akárcsak a múltban, kivéve a Köztársasági Hivatalt, 

amelytől támogatást ugyan nem kértem, csak 
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megjegyeztem a mellékelt kiadói termékeim 
kisérőlevelében, hogy milyen szomorú, hogy 

mindenütt csak elutasítják kérésem: erre a titkár a 
Közt. Elnök jubileumi tevékenységem elismerését 

tolmácsolva megjegyezte, hogy  csak 
intézményesített finanszírozást valósítanak meg, 

nem pedig egyéni állampolgári vállalkozásokat –... 
Profilomnak megfelelő pályázati kiírásokat nem 

lehetett találni: mindig volt valami, ami miatt nem 
estem bele az adott kategóriába...  

 
(No, meg ha véletlenül lett is volna valami megfelelő pályázati kiírás, majdnem három 

évtizedes gyakorlat tapasztalatai szerint ez olyan, mint a telitalálatos lutri...) 

 
Milyen előnyös kettős állampolgárnak lenni!!!.... 

 
De nem jó csak olasz vagy magyar állampolgárnak 

sem lenni még az Európai Unió tagállamaiként  
sem... 

 
Maradunk hontalan szerencsétlen Krisztusok az 

érdemeink ellenére is.... 
 

Ping-pong... 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
          

 

 

HONLAPOK 
 

http://www.osservatorioletterario.net/  
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/ 

 
2011. november 7. 

http://www.osservatorioletterario.net/consigliere_repubblica.pdf
http://www.osservatorioletterario.net/
http://www.testvermuzsak.gportal.hu/

