
Nyilatkozat, amit a Népi Gyógyászatunk Jövőjéért 

Alapítvány leköszönt elnökeként adok ki:  

 

Nyilatkozatomat az alábbiak miatt írtam meg, mert eddig is és ezután is tiszta tekintettel 

nézek mindenki szemébe. Soha nem támadnék senkit, ahogy őseim sem tették.  

Azonban kötelességem megvédeni a tisztesség és becsület útját, amin járok. Ahogy őseink is 

megvédték magukat számtalanszor, egy magasabb eszmei világképet követve. 

2021 augusztusától méltatlan és valótlan állításokat terjesztett rólam az egyik alapító. 

Jogszerűtlen tettekre kívántak rávenni. Felálltam és velem együtt lemondott az egész 

kuratórium, és az Önkéntes segítők népes csapata is. 

Így született e nyilatkozat. 

1. Kijelentem és vallom, hogy a magyar népi gyógyászat a hivatalos magyarországi 

természetgyógyászat egyik fontos alapját adta és adja, azt kisajátítani bármely ember 

által méltatlan. 

2. A több mint 35 éves munkásságom alatt nem éltem vissza senki szellemi tulajdonával.  

3. A velem történtek tanulságul szolgálhatnak másoknak is, magasabb célt szem előtt 

tartva. 

4. A hangzatos közösségépítésnek látszó tevékenységek mögött is lehetnek kicsinyes, 

személyes érdekek. 

5. Alaptalanul, jogszerűtlenül meggyanúsítottak több dologban, amelyekről sorra 

beigazolódott, hogy valótlan állítások. Sajnos sok időmet, energiámat rabolta el az 

ügyintézés. 

6. Nagyon méltatlan, ugyanakkor tanulságos, hogy két hasonló munkásságú ember nem 

tudta megoldani a küldetésnek is szánt Alapítvány működtetését.  

7. Több alkalommal, mind írásban, mind szóban felajánlottam tisztázó beszélgetést külsős, 

független, közvetítő szakember bevonásával. Ezekre válasz nem érkezett. 

8. A Debreceni Törvényszék az általam megindított és 2021.11.03. napján benyújtott 

törvényességi felügyeleti eljárást lefolytatta. Ennek eredményeként, 2022.06.17. napján 

az Alapítvány megszüntetését megállapító végzés jogerőre emelkedett. 

9. A Népi Gyógyászat iránti elkötelezettségemet továbbra is fenntartom, ezt követően is, 

az egyetemes emberi tudás részeként igyekszem azt minél több emberrel megismertetni.  

A folyamat: 

Családomból hozom a múlt és hagyományaink tiszteletét. Mikor először voltam Erdélyben 

1991-ben, egy varázslatos világot ismertem meg, őszinte, vendégszerető emberekkel. Így is 

viszonyultam mindenkihez. Több mint 30 évnyi tapasztalattal felvértezve már látom a régi 

mondások igazságát: a búza mellé ocsú is jár, nem mind arany, ami fénylik, és lehetne folytatni 

a sort.  



A Népi Gyógyászatunk Jövőjéért Alapítványnak bejegyzésétől, 2016 áprilisától 2021. október 

20. napjáig a rendkívüli kuratóriumi ülésig voltam elnöke. Igyekeztem legjobb tudásom szerint 

ellátni e méltó feladatot. Igen, nem bírtuk a terheket, a kitűzött célokból maradtak olyanok, 

amelyeket nem sikerült megvalósítani.  

2021-ben olyan folyamat csúcsosodott ki, amelynek eredményeként a rendkívüli kuratóriumi 

ülésen lemondtam, velem együtt lemondott az egész kuratórium. Ezt megelőzően egy háromfős 

operatív csapat és az általuk felépített, több mint 40 fős, önkéntes segítőgárda is kinyilvánította, 

hogy az egyik alapítóval nem kívánnak együtt dolgozni.  

Utólag szembesültem vele, hogy a személyem ellen már 2017-ben is merültek fel burkolt 

támadások.  

A 2021 augusztusa és 2022 júniusa között számtalan jogszerűtlen és alaptalan támadásról 

szereztem tudomást. Mind Erdélyben, mind itthon kaptam személyem lejáratására irányuló 

visszajelzéseket. Feljelentettek különböző hatóságoknál, jogtalan és jogszerűtlen 

cselekedetekre szólítottak fel, és igyekeztek lejáratni mind szakmai, oktatói, mind emberi 

minőségemben. 

Az Alapítvánnyal és az ügymenettel kapcsolatos iratok hiteles másolatai a birtokomban 

vannak. Bárki előzetesen egyeztetett időpontban azokba - adatvédelemre és üzleti titkokra 

vonatkozó szabályok betartása mellett - beletekinthet.  

Vallom a segítőgárdával, akikkel azóta is jó a kapcsolatom, hogy egy jól működő rendszer 

került kicsinyes érdekek miatt lebontásra, megszüntetésre. 

Vállalom, ha tévedtem. Rosszul ismertem meg az egyik alapítót. Nem voltam elég éber. 

Javaslom a tanulságot mindenki számára. 

 

Tisztelettel: 

Daróczi Zoltán 

+36309631635 

mandala@termeszetesgyogymodok.hu 

 

 

 

A következő oldalakon a segítő csoport tagjainak nyilatkozatai is megtekinthetőek. 







NYILATKOZAT

Dar6czi zoltint 2020 m6rciustlban volt szerencs6m megismemi pdcsen. A Tudomiinyegyetem
Eg6szs6gtudomiinl Kaninak Integrativ Medicina szakiln okleveles termds zetgy6gyfuszin k6pz6sen
vettem r6szt amelynek vezet6je Dr. Sz6ke Henrik meghivds inaDaficzi Zolilfur is az 6raad6 tanrirok
kdzdtt szerepelt.
Az el6addson sug6rzott bel<ile az emberszeret, a mdrhetetlen szenved6ly 6s elkdtelezettsds a
term6szetgy6gydszat il;int. Tud6sa, tapasztalata lebilincsel6 el6adiismoiora mindannyiuniat rabul
ejtett!

A szeminilrium taguval2020 Jrilius6ban tanulmiinyaink rdszek6nt 6letrn6d triborban vettiink r6szt a
Hortob6gyon Dar6czr Zoltin vezet6sdvel. Az 6letrn6d t6borban a kezdeti rokonszenv bardts6gg6
alakult amelyet most is 6polunk D ar6czi Zoltinnal aki tuddsrinak legiavat mindig dnzetleniil k6sz
megosztari tanitvanyaival, kolldgriival 6s bar6taival. olyan embert ismertem meg benne aki a
szakm6j6ban p6tolhatatlan drt6k, odaad6s6val, 6szinte kirill6srival a Magyars6got teljes sziv6b61
sokszor erej6n feliil ds v6gtelen kitartdssal szolgrilj4 segiti.

Ki6llok Dar6czi Zoltfirrert - a becsriletessdgd6rt, mindazdrt amit 6s ahogyan tesz, oklat, nevel 6s az
embert6rsaival tiir6dik. Kiv6nok neki sok sikert szakmailag, embers6gben kitart6st, gyiimdlcsdz6
egy0ttmtikdd6st a szakldrsakkal valamint a kdzdss6gformrll6 enifeszit6seinek eredmdnyess6get.

Osvdth Ferenc Istvrln
K+F m6mdk / 61etm6d tandcsad6

Ditlm:2022.09.04. gillt f.*"t./-!







NYILATKOZAT

Darőczi Zoltánt hét év óta ismerem; természetgyőgyászati tanulmányaim alatt is és után is
mentorként, oktatóként és emberileg is őszinte, egyenes emberként tudok róla nyilatkozni
Tobb tanfolyam együtt töltött ídőszaka, életmódtáborozás alkalmával volt alkalmunk kiismerni
Zoltán tudását, előremutató gondolkodását; neki köszönhetően ismerhettünk meg a
természetgyőgyásztat színes palettájántevékenykedő jeles képviselőket, többek kozottB.L{ is,

Lebilincselő szakmai előadásokat köszönhetünk neki is.

B.I.-vel való együttrnűködés és barátság jeles eseménye volt Zoltánnak, amikor 2076-ban
elindult B.I.-vel közös alapitványuk. Szintén jeles mérföldkőnek ígérkezett, amikor az
alapitvány körein belUlre tevőlegesen is csatlakozhattunk, mint tanítványok és Zoltánnal, B,I.-
vel közösen sokrétű tapasztalatokkal, tudással terveztük, hogyan lendítsunk az aIapitvány
ismertségén, elismertségén. Zoltán nagy lelkesedéssel, sok energiával és mindenképpen nagy
tisztelettel tervezett, szervezett mindent az alapítvánnyal, B.I.-vel és velünk-résztvevőkkel
kapcsolatban is.

Mindenképpen sajnálatos dolognak tartom, hogy egy alapitvány, a koré szerveződötí" emberek
ésZo|tán munkáját, őszinte lelkesedését és barátságát egy személyes neheáelés elmérgesedése
kioltotta.

Zárszőként kívánom Zo|tánnak, hogy hitét, lelkesedését meglartva mihamarabb túljusson az
ügy köré tornyosuló tortllrán; és B.I.-nek pedig kívánom a belátást, felismerést, hogy saját
gondjaiból ocsúdva egyszer a mellette lévő emberekben meglássa a partneft és a segítő kezet.

A jó Isten segítsen mindannyiónkat a helyes utunkon, tisztelettel:

Szeged, 2022. szeptember 7,

a}\





Nyilatkozom, 

 
hogy Daróczi Zoltánt mindenben támogattam, segítő jobbot nyújtottam az 

Alapítvány ügyeinek rendezéshez, ám ez nem rajtunk múlt, hogy végül kudarcba 
fulladt.  
 
Családommal kiállunk Daróczi Zoltán igazsága mellett, és vállaljuk, hogy a 
továbbiakban is hozzá méltóan és büszkén támogatjuk mindenben.  
 
Tanúsítjuk, hogy erőn felüli teljesítményt nyújtott mind az Alapítványban mind az 
oktatásban mind barátilag és családilag is egy időben. Őszinte igaz tisztelettel állt ki 
az igazságért, és harcolt erkölcsileg mindannyiunkért ebben a szakmában. 
 
Alulírott Szépvölgyi Viktória vallom, hogy Daróczi Zoltán a mesterem, oktatóm és 
példaképem emberileg és szakmailag egyaránt. 
 
 
Tisztelettel, Szépvölgyi és Géczi család minden tagja.  
 
 

 
 
Szépvölgyi Viktória 
 









Daróczi Zoltánt 2017-ben ismertem meg. A Természetgyógyászati Alapmodult és a Bioenergetika 

tanfolyamot végeztem el nála, valamint részt vettem az általa vezetett nyári életmód-táborban is. 

Azóta is rendszeresen kapcsolatban vagyok vele. 

Kezdettől fogva mély benyomást tett rám az a magas szintű szellemi beilleszkedettség, amelyet 

folyamatosan sugároz a környezete felé. Mindez emberi és szakmai viszonyulásaiban is tisztán 

érezhető. 

Tanfolyamainak hallgatójaként tiszta szívvel állíthatom, hogy mindig az vezérli, hogy tanítványainak 

átadja a tudást, ismeretet, amihez személyes példáját is adja. Mindig fordulhatunk hozzá szakmai vagy 

akár emberi problémával, kérdésekkel, ezekre mindig igyekszik érthető, kézzel fogható, igaz, őszinte 

választ adni. Mindig törekszik arra, hogy a természetgyógyászat ismeretanyagát úgy mutassa meg és 

adja át, hogy az az ÉLET minél több területén váljon hasznunkra. Mindig szem előtt tartja az ÉLET 

egészét, annak tiszteletét, amire a tanítványait is folyamatosan hívja. 

A Népi Gyógyászatunk Jövőjéért Alapítvánnyal kapcsolatos teendőkben én személyesen érdemben 

nem vettem részt, és az Alapítvánnyal kapcsolatos problémákról mélyebb információkat csak a 

megszűnése után kaptam. Ettől függetlenül – ahogyan Zoltánt megismertem – teljesen biztos vagyok 

abban, hogy az Alapítvány ügyeiben tisztességesen, szabályosan, az Alapítvány céljait szem előtt tartva 

járt el. 

Mélyen sajnálom, hogy nem sikerült az Alapítvánnyal tervezett hosszabb távú célok elérése. 

Ugyanakkor afelől is biztos vagyok, hogy ennek valamilyen tanulsága van, és e tanulság a jövőben 

értékes tapasztalatként lesz majd hasznosítható. 

Hálás vagyok, hogy Zoltánt megismertem és tanulhatok tőle. 

 

dr. Csikós Attila 



 

 
NYILATKOZAT 

 

 
Daróczi Zoltánt 2020. március hónapban ismertem meg, akkor kezdtem nála tanulni a természetgyógyász 

alapismereteket. Sajnos eljött a covid időszak, nem tudta a személyes oktatást tartani, ezért online folytatódott. 

Ugyanezen év júliusban részt vettem Szigetszentmártoni életmód táborban, akkor beszélt Zoltán a Népi 

Gyógyászatunk Jövőjéért Alapítványról. Ott a hölgy alapító nem tudott részt venni, de a könyveit, termékeit 

Zoltán segédletével meg tudtuk vásárolni. 

2022. március hónapban szintén részt vettem a Center Press Kft. által szervezett „Akupresszúra alapjai, 

köpölyözés, moxálás, test-, és fülgyertyázás” tanfolyamon, ahol Daróczi Zoltán kiváló tudását hallgattam három 

napon át. Ott is több alkalommal utalt az alapítvány munkásságára.  

Daróczi Zoltánt lelki ismeretes, becsületes és őszinte embernek ismertem meg, aki nagy tudással rendelkező 

oktató és segítő kész, ezért hálás vagyok. Örülök, hogy Tőle tanulhattam, ami nem szűnt meg a mai napig sem. 

Bármikor elérhető telefonon és örömmel segít, ha elakadok az utamon. 

 

Tatabánya, 2022. szeptember 08. 

        Tisztelettel 

        Györffy Éva 

 

 


