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2014 õszén jutottunk el Szõdemeterre
(ma Románia), ahol Kölcsey Ferenc szülõ-
háza található, amely jelenleg nem látogat-
ható. Ennek oka, hogy az eldugott falucska
épületében ma a román görög katolikus
egyház parochusa lakik. Tudomásunkra ju-

tott, hogy Kölcsey Ferenc szülõháza – ame-
lyet az eltelt évtizedekben sok esetben mél-
tatlan célokra használtak és így sok viszon-
tagságon, jelentõs állagromláson ment ke-
resztül - nemzeti kézbe kerülhetne, de erre
hivatalos forrás hiányában jelenleg nincs
szándék, nincs lehetõség. Ez a Kölcseyhez
és a magyar nemzethez, a határon túli ma-
gyarokhoz egyaránt méltatlan helyzet kész-
tetett minket  arra, hogy hatékony megol-
dást keressünk a fennálló problémára. 

Így létrehoztuk a Kölcsey Ház Alapít-
ványt, amelyet a Fõvárosi Törvényszék
2016. júniusban vett nyilvántartásba, a
név használatához megkaptuk a Magyar
Tudományos Akadémia engedélyét. Mun-
kánkat nagymértékben segíti, hogy az
alapítvány létrehozásához és mûködteté-

séhez elengedhetetlenül szükséges jogi,
gazdasági és informatikai tevékenysége-
ket hozzánk hasonlóan gondolkodó, kivá-
ló szakemberek – velünk együtt – támoga-
tásként, ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Alapítványunk neve nemcsak Kölcsey
szülõházára utal, hanem egyúttal átvitt érte-
lemben a magyar értékek tárházát is jelenti.
Széles körben szeretnénk hozzájárulni a
magyar kulturális örökség fennmaradásá-
hoz Magyarország hatá-
rain belül és kívül. Köl-
csey Ferenc életmûvé-
nek és az alapítvány
munkájának bemutatá-
sára létrehoztuk a
www.kolcsey.org honla-
pot. Kérjük, vessenek
egy pillantást rá, mert
számos érdekes és látvá-
nyos elemet tartalmaz!

A Panoráma Világ-
klub Alapokmányában
megfogalmazott elvekkel
teljes mértékben egyetér-
tünk és ennek az önzet-
len, nemes célból létreho-
zott szervezetnek a tagja-
ként szeretnénk ado-
mánygyûjtõ és értékmeg-
õrzõ tevékenységünket
minél szélesebb körben
folytatni. Ezért fordulunk
most a Világklub tagsá-
gához azzal a kéréssel,
hogy adományaikkal tá-
mogassák alapítvá-
nyunk céljainak minél
elõbbi elérését. 

Amennyiben Köl-
csey életével, munkás-
ságával kapcsolatosan
bármilyen relikviával,

könyvvel, levéllel vagy egyéb hozzá bár-
milyen módon köthetõ tárgygyal, fény-
képpel rendelkeznek, juttassák el azt
hozzánk, hogy a szülõházban majd mél-
tó keretek között kerüljön kiállításra. Az
adományozási lehetõségekrõl honlapun-
kon nyújtunk tájékoztatást.

Nagy Ferenc és Nagy Nóra
Tel.: +36302743050

Web: www.kolcsey.org – E-mail:
nagy.ferenc@kolcsey.org 

A világ gyors változásai közepette minden korosztály keresi a gyökereit, bárhol éljen is a Földön. Köl-
csey szavaival élve: „Kinek szívében a haza nem él, az számûzöttnek tekintheti magát mindenhol; s lel-
kében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.” Ezek az eszmék vezéreltek bennünket,
amikor elkezdtük Erdélyt és a Partiumot járni.

Kölcsey Ház Alapítvány

Kölcsey szülőháza, mint magyar nemzeti érték

Kölcsey Ferenc szülõháza Szõdemeteren

Ebben a templomban keresztelték
meg Kölcsey Ferencet

Kölcsey aláírása

Az elsõ nyakcsigolyánk az At-
lasz, ez tartja a koponyánkat. Ha a
helyén van, az jó. A születés során
azonban az emberek 70%-ának el-
fordul, torzul az Atlasz és a fej kap-
csolata, ami nagyon sok vegetatív, keringési, idegrendszeri
és testtartási problémát okozhat. 

Ám van megoldás, van gyógymód: az Atlasz-korrekció!
Egyszerû teszttel ki lehet mutatni, van-e rá szükség, és ha
igen, akkor a fél órás wellness-masszázs (különleges techni-
kával) után a javulás rögtön érezhetõ és végleges! Színészek-
nek, mûsorvezetõknek, szépségversenyzõknek, sofõrök-
nek, gyógyulni vágyóknak – az emberek 70%-ának nyugod-
tan ajánlható ez az egyedülálló módszer. Sem sebészeti, sem

csontkovácsolási módszer nem képes az
Atlaszt a helyére tenni, csak a
Schümperli-féle Atlasprofilax. 

A svájci módszernek csupán 9 ma-
gyar specialistája van, közülük kiemel-
kedik dr. Szilvásy István, akinek már
több mint 700 gyógyult páciense van.
Részletek: www.atlaszprofi.hu

Atlasz-korrekció különleges módszerrel
Legyen helyén az Atlasza,
s őszinte lesz a mosolya!


