
Kapott még egy esélyt, kihasználta
Boros András hisz a természetes gyógymódok jótékony hatásaiban

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) -  
Boros András nevét minden
ki ismeri a faluban. Az embe
reknek nem csak egy ősz ha
jú, szelíd tekintetű, nyugdíjas 
tanító húzódik meg a név 
mögött, hanem bizonyos sza
vak is társulnak hozzá.

Mint például az egészség, a pro
polisz, a gyógytea. Boros András, 
vagy ahogy a nyíracsádiak neve
zik, Bandi bácsi ugyanis az egész
séges életmód megszállottja, az 
szinte hobbijává vált. Évtizedek
kel ezelőtt sokat betegeskedett, a 
tanyán eltöltött évek, a háború 
megpróbáltatásai megviselték a 
szervezetét, szinte csak gyógysze
reken élt.

-  Csaknem 30 évvel ezelőtt volt 
egy súlyos betegségem, szinte a 
sírból hoztak vissza -  emlékezik 
vissza. -  Két hónapos kórházi ke

zelés után eldöntöttem, ha kap
tam még egy esélyt az élettől, ki
használom. Ekkor kezdtem el ke
resni a módját, hogyan szabadul
jak meg a gyógyszerektől és a 
betegségtől. Régi tanáraim termé
szetes gyógymódokat és készítmé
nyeket ajánlottak, szót fogadtam 
és hittem, hogy értelme van. így 
ismerkedtem meg elsőként a csip
kebogyó és a kamilla gyógyhatá- 
sával, a virágpor és a pempő cso
dálatos erejével.
A nagy találkozás

Bandi bácsi könyveket, szak
lapokat tanulmányozott, idős 
emberek tapasztalatait hallgatta, 
hasznosította, és szép lassan el
indult a gyógyulás útján. A pi
rulák nagy részét is félretette, az 
orvosok alig akartak hinni az 
eredménynek. Kezdte egyre job
ban érezni magát, amikor jött a

nagy találkozás a propolisszal, 
amit mind közül a legfontosabb 
természetes, jótékony hatású 
szernek tart.

-  Ez a csodás anyag meg
felelően előkészítve külsőleg és 
belsőleg egyaránt használható, kí
sérletezni kezdtem hát a hatásá
val, még a kémiai ismereteimet 
is elővettem.

A türelem és a kitartás meg
hozta a várt eredményt. Bandi 
bácsi tapasztalatai szerint a pro
polisz és a gyógynövények kom
binációja jótékonyan hat az ideg- 
rendszerre, a gyomorra, erősíti 
az immunrendszert, de sebgyó
gyító, fertőtlenítő hatása is van. 
Ez utóbbira akkor jött rá, ami
kor a tinktúra mellé saját ké
szítésű kenőcsöt kevert fekélyes 
lábára.

-  A szer befedte, a kórokozók
tól elzárta a sérült részt, vara- 
sodott, majd hamarosan meg
gyógyult. Soha többé nem jöttek 
vissza azok a csúnya sebek -  
mondja életvidáman.

A házipatikában van még 
gyógyír nátha, herpesz és orrdu
gulás ellen, már az unokák is 
tudják, ha lehorzsolják a kezü
ket, lábukat, Boros papa csoda
szere meggyógyítja. Tapasztala
tait nem rejti véka alá, ajánlja 
ismerőseinek, jegyzeteket készít, 
előadásokat tart, életmód-taná
csokat ad nyugdíjasklubok meg
hívására.

-  Annyi csodálatos dolog van 
a természetben, hogy kár lenne 
nem kihasználni, hisz nem bo
londság ez, csak komolyan kell 
venni.

Felesége, Erzsiké néni tréfá
san csak „mérgeknek” nevezi

Bandi bácsi so k  időt tölt a kis barká csm űhelyb en is
(Fotók: Kedves Zilahi Enikő)

S zorgosa n je g yzi tapasztalatait

férje szereit, de ő is azt állítja, 
hogy ezek nélkül a papa már rég 
a temetőben lenne.

Bízik, hogy megéri
Bandi bácsi a gyógynö

vények és a propolisz mel
lett legújabban a káposztá
ié, az almaecet és a nyers 
krumpli levével kísérlete
zik, azt mondja, nem is 
eredménytelenül. Szívesen 1 
kertészkedik, barkácsol és 
sokat olvas, de végül min
dig visszatér üvegcséihez, 
tégelyeihez. Több évtizedes 
tapasztalatait folyamatosan 
jegyzi, már saját recept
gyűjteménye is van. Bandi 
bácsi bízik abban, hogy 
megéri, gyermekei, unokái 
segítségével egyszer napvi
lágot lát az a füzetecske, 
amely életmód-tanácsait, ta
pasztalatait, boszorkányos 
praktikáit tartalmazza.


