
gyom?növények

(anikogyorgyi, 2011.03.04 22:47) 

Szerintem ilyen növény nincs, nem is szoktunk sűrűn kapálni, csak néha, ha nem lennének a termesztett 
növények mellett más növények is, a talaj erodálódna, kiszáradna, már volt olyan is, hogy a jégesőtől 
megvédték a paprikáimat, az állandó kapálás meg "hogy ne mondják hogy minden gyomos" meg 
egyenesen ártalmas, a legtöbb haszon növénynek bojtos gyökérzete van, kapáláskor az oldalsó új víz- és 
tápanyagfelszívó gyökerekbe is belekapálunk, mi ki szoktuk néha tépkedni, ha már nagyok, a paprika 
ültetésben mindig legyen pár körömvirág, vonzza a "jó rovarokat" (szerintem mindegyik jó) vigyázzunk a 
KATICÁKRA, a legjobb szövetségeseink, a lárvája 3 nap alatt megeszi az összes levéltetvet, és jövőre is 
lesz KATICÁNK :)) 

Válasz 

Ilyen nincs :)
(sound, 2011.03.03 12:13) 

Szóval már a "nyelvtörténeti szótárakat" bújom emiatt a szó miatt, hogy "buga". :)
Megfigyelésem szerint a szerző valami nagyon egyszerű anyagot ajánl a népének, valami olyat, mely a 
környezetében mindig fellelhető.
Bugának nevez a köznyelv minden gömbölyded dolgot.
Valahol a tojást is annak hívták, de szintúgy a cser- és tölgymakkot, a gesztenyét, sőt sok helyen a 
futóbabot is.
Van ahol a ködmönt, bőrkabátot, írhát is annak hívták, mert a szarvatlan birkát is buga névvel illették...
Szóval lehet válogatni, de a leírás nem mindenre áll, ezért kizárásos alapon, még szóba jöhet a szárazbab, 
a főtt gesztenye, de a makkbél is.
A főtt tojásnak és birkabőrnek nincs kifakasztó hatása, de a babról sem tudom, bár sok helyen alkalmazzák 
gyulladások idején a népgyógyászatban. A bükk-makk féléknek és a vadgesztenyének vannak ilyen 
hatásai. A makkot régen lisztnek is, és csemegének is használták.
Fentiek még nem szerepeltek a leírás egyik pontján sem, ez is talán szűkíti a dolgot, valamint mindegyiket 
ki kell a burkából nyomni és lapítani is kell, mert darabosak, és lazításként forró vízzel is fel kell önteni.
Komolyan mondom legközelebb ha fáj a torkom, nem a Galajt, meg a többit használom, hanem egyenként 
kipróbálom ezeket, hisz mindegyikből tartok itthon. :)) 

Válasz 

Re: Ilyen nincs :)
(anikogyorgyi, 2011.03.04 22:08) 

Sound Kedves !
Légy olyan kedves, és időd ha engedi, a vadgesztenyéről írjál még, sokunk örömére, nekünk nagyon sok 
van, 2 hatalmas öreg fánkról potyog, azt is hallottam itt Falun, hogy a régiek a disznóknak is adták, jó lenne 
hasznosítani, nem kéne elégetni a levelekkel, nagyon durrog :) 

Válasz 

Re: Ilyen nincs :)
(anikogyorgyi, 2011.03.04 22:20) 

"Megfigyelésem szerint a szerző valami nagyon egyszerű anyagot ajánl a népének, valami olyat, mely a 
környezetében mindig fellelhető."

Ez annyira tetszik, végül is ez a jó, pláne ha oly szerencsések vagyunk, hogy Vidéken élünk, mikor 
költöztünk, és elkezdtem a "kertészkedést" újra, elcsodálkoztam, hogy kikapálják a gyógynövényeket, és 
sorban állnak a patikában, én kis naív, azt hittem, ismerik és használják a növénykéket, a csalánt szoktam 
szárítani is, a Család többi tagjának is, a gyökeréből is csináltam már valódi vodkával kivonatot, 
szomszédkám is viszi a kuciknak :), elpusztíthatatlan növényke, mindig újra hajt, érdekes, a tyúkjaim a 
virágát szeretik, ja és a kutyatej virágát is, a kakaskám szedi nekik :)
Mennyi mindent lehet tanulni az állatoktól is, csak oda kell figyelni, télen például a "gyomnövények"(nem 
szeretem ezt a szót) magját eszik. 



Válasz 

télikörte
(anikogyorgyi, 2011.03.04 21:44) 

"Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,"
Mindig tudtam, hogy szerencsés vagyok :)
Nagyon öreg a fácska, remélem az idén több lesz rajta, és nagyon finom, nem is tudom lehet-e venni 
falerakatban. Mikor ideköltöztünk, nem tudtam mit kell tenni vele leszedés után, rendre megrohadt, és 
kidobtam :( míg nem megkérdeztem idős nénikét, mit is tegyek, hát ki kell tenni hideg fagymentes helyre, 
ott megérik, azóta csak keveseljük, mert nagyon finom :) 

Válasz 

prósza
(anikogyorgyi, 2011.03.04 21:26) 

Megtaláltam :

http://www.tutireceptek.hu/aludttejes-prosza 

Válasz 

Beszámoló
(Edit, 2011.03.04 12:50) 

Igen, meglesz, be fogok számolni. Köszi 

Válasz 

:) Nem nagy dolog
(sound, 2011.03.02 12:35) 

10. rész
"Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle."

Süssél burgonyát héjában! 
Nyomd szét azt egy fedő tetején, hogy lapos legyen!
Tedd azt egy már használt és zsíros mosogatóruhára!
(Régen több léről mosogattak, mert az első mosogatólé, nem volt mosogatóporos, és így a zsírt és egyéb 
maradékokat tették a moslékba az állatnak, hogy semmi ne vesszen kárba. Ez a mosogatóruha volt a 
"szennyes kendő".)
A szennyes kendőben lévő minden zsír és anyag beleivódik a forró krumpli által a bőrödön keresztül és 
meggyógyít téged.
A meleg krumplit váltogassad, hogy sose legyen hideg a nyak.
Idáig volt az idézet magyarázata.
Most azt mondanám, hogy tiszta tépésre kenjünk disznózsírt. :))
Bár a mosogató ruhán már olyan baktériumok is jelen lehettek, melyek tényleg hatást gyakorolhattak a 
gyulladást előidéző bacikra. (?) Ez a mosogatóruha dolog sok népgyógyászati fogásban alkalmazva volt, 
ugyanúgy, mint a széna-alja, vagyis a széna elfogyása utáni minden maradvány, amiben sok virágpor volt, 
és minden anyag meg volt benne, ezért minden betegségkor fürdőt készítettek belőle, bár nem volt 
tudható, hogy melyik használt a betegségre, de mégis gyógyultak tőle. Szénapelyvának hívták.

Mint tudjuk, a sült krumplinak van kifakasztó hatása is. Erre utal egy rész: "Egy kettő kifakad, áldod 
istenedet,", persze csak akkor ha a torokfájás egyben gennyes is.

A meleg céklalé az idültnél van ajánlva. Ez azt jelenti, hogy már hetek óta elment a hangja és állandó a 
pirosság a torkon. 
Dohányosoknak is ajánlott a céklával élni, mert bizony nekik is állandóan gyulladt a torkuk csak nem 



érzékelik már, sokuknak már magától el is hal a mandulája, elsorvad, eltűnik, felemészti a szervezet.

A buga szóról, még pár dolgot. Először is kell ismerni a tájegység szóhasználatát, s Mátészalka is ilyen, 
ismerni való tájegység a maga szavaival, s a maga gondolkodás világával.
Buga:
Török eredetű régi magyar személynév, jelentése a. m. bika. A név olyan török elemektől került hozzánk, 
melyek a volgamenti és szibériai tatársággal voltak közelebbi rokonságban. - B., kisebb gömbölyű tárgyak, 
különösen ilyenforma termések neve, p. a kender fejéé, a fenyőtobozé. A régibb nyelvben a. m. gubacs (l. 
Ágbog). Szem bugája a. m. szemgolyó, a székelyeknél.
A bika szót tovább vive, ugye ismerős a búgató, bugás szó is, mely az állatok párzásában is használt 
szófordulat.
Valahogy minden olyan gömbölyűséggel és kerekséggel és élet körforgásával összefüggő dolgok ezek...
A lényeg, hogy Mátészalka környékén a krumplit is hívják/hívták bugának, és a krumpligancát is, meg a 
krumpligaluskát is. 

Válasz 

Re: :) Nem nagy dolog
(anikogyorgyi, 2011.03.02 18:10) 

Sound Kedves !
Ezért szeretünk Téged :) Nehogy félreérts :) Nagy érték vagy itt az oldalon :)
Szeretek főzni, mi az a krumpliganca ?
A krumpli gyógyító ereje régi tudott dolog, de sokszor elfeledjük :)
A disznózsír csodákra képes, én csak azzal főzök, a frissel lehet arcot ápolni, pláne ilyen szeles, hideg 
időben, kézre is jó, persze csak a "rendesen" vágott disznóéból( kellett nekünk az eu :( a préselt zsír, 
pörzsölés nélkülivel SENKI NE PRÓBÁLKOZZON !!!)

Válasz 

Re: Krumpliganca
(sound, 2011.03.03 12:55) 

Sós vízben főtt krumplit törd nagyon finomra, de vizét tartsd meg.
Rakd vissza a főzőedénybe és szórd meg még, a krumpli mennyiségének 1/3-át véve, liszttel. Jól keverd 
össze, úgy hogy közben lassan adogatod vissza hozzá a saját meleg főzővizét, de nem mindet, csak 
annyit, hogy még kemény legyen. Nem baj, ha egy kicsit csomósra sikeredik, mert még majd sokat kell 
keverned.
Rakd vissza így a tűzre és így főzzed mindaddig, míg egyben el nem válik az aljáról is és a szélétől is.
(Itt szokott jönni a mese: Ha nem vagy belevaló menyecske, csak olyan vékony formább, akkor a tűzről 
bizony le kell venned, és két lábad közé beszorítva kell keverned, majd a tűzre visszatenned. :) Ezt 
többször is meg kell tenned. :)
Egyre lazább lesz e liszttel főzött ragacs, ezért kell ügyelned a visszaöntő víz mennyiségére az elején. 
Általában, erre a főzőharcra 10-15 perc elég, ha a krumpli nyersen kb. 1 kg volt.
Utána végy jó kacsa, vagy disznózsírt, azt langyosítsad fel.
Ebbe fogod a kanalad mindíg mártani és ezzel szaggatsz ki darabokat az egészben álló főzött matériából, 
s teszed bele a serpenyő forró zsírjába, melyben kicsit lefedve párolod még egy darabig. Majd innen kivéve 
sokféleképp tálalhatod.
Van, aki kiszaggatni is már tepsibe teszi, de akkor már rakja is, úgy mint az aranygaluskát szoktuk, s csak 
a tepsiben süti ki, hogy teteje egy kicsit is piros legyen.
Általában jó sok vereshagymát kell félig, de azért kicsit pirosra pirítni, s már a szaggatást is ennek zsírjával 
teszik, akkor az íze egyedi is. Kiszedés után olyan nagy tálba szedik, amire időszakonként a sűrű 
hagymájából is dobnak neki.
De ha csupaszon hagyod, akkor túrót is adhatsz fel hozzá, de valaki ezt szalonna perccel is teszi, vagy 
darabokra szelt tepertővel. Jó sok só, és sok savanyúság, vagy saláta illik hozzá. 
Utána egy kis vizes bor és lehet menni kapányi. :))
Másnap is nagyon finom, mikor már megmeredt.

Ha krumpligaluskát akarsz készíteni, akkor melegen kell megtörni, de kihülve kell összekeverni liszttel, s 
egy-két tojást is szoktak tenni bele, bár akkor keményebb lesz, én nem szoktam bele rakni. Jól kell 
fűszerezni és keménynek kell lennie egy kicsit a tésztának, majd szaggatófán kell fakéssel kiszaggatni, 



nem lobogó, de forró vízbe. Majdnem olyan mint a nudli, csak nem görgetve, hanem szaggatva.
Ugyanez tojásos tésztát, lehet kinyújtani is és, akkor meg kisütni lepényesen, krumplilángosként.
Fűszerezni száz féleképp lehet, s ettől mindegyik egyedi lesz. Lehet édes, lehet sós, lehet töltött és 
magányos is.
Jó étvágyakat! 

Válasz 

Re: Re: Krumpliganca
(Edit, 2011.03.03 20:06) 

Hát ez igen! Teljesen fellelkesedtem! Nagyon tetszik a vers is és amit írtok...! Nálunk krumpligánicának 
hívták a nagyszüleim. Azt már nem tudom, hogy hogyan csinálták, így örülök, hogy leírtad. Meg is fogom 
csinálni. 
KÖZSÖNÖM! 

Válasz 

Re: Re: Re: Krumpliganca
(sound, 2011.03.03 20:59) 

:) Próbálkozz meg vele szerencsével, kedves Edit!

Még annyit had mondjak hozzá, hogy sajnos a lisztek elég megbízhatatlanok, ezért sosem sikerül kétszer 
ugyanolyan az állagúra. Erre valahogy rá kell érezni, hogy se több víz ne legyen benne, sem sokkal több 
liszt. Ha folyósra sikerül, mert nincs meg a lisztnek a "fogóssága", vagyis nincs meg a sikértartama, akkor 
hiába akarod növelni, sűríteni liszttel, mert akkor is laza marad, nyúlik.
Ha ilyen előfordulna, akkor is fel kell használni az ételt, de ilyenkor csak úgy, hogy a kanállal nagyobbat 
szakítunk és meglapogatjuk laposabbra a zsírban, vagy gancának készült volna, de galuskának kell így is 
szaggatni. Sajnos a búzát sokszor nagyon "meghámozzák", s ha ilyenkor készítenek belőle lisztet, az nem 
alkalmas sem gancának, sem kenyérnek, mert elveszti a tartását a belőle készült étel.
Mostanában megint lehet kapni külön kenyérlisztet, az jobb a gancának.
Nem krumpligránicának hívták a nagyszüleid, mert még ilyen néven ismerem? 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Krumpliganca
(anikogyorgyi, 2011.03.03 22:36) 

Ja, a lisztet mindig át kell szitálni, bármit süttök, főztök, "meg kell levegőztetni", próbáljátok ki, jobb lesz az 
Étek :)) 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Krumpliganca
(Edit, 2011.03.04 12:47) 

Nem krumpligránica, r nélkül, ahogy írtam: KRUMPLIGÁNICA. Ez biztos. Pedig nem raccsoltak, hogy azért 
hagyták volna el az r betűt... 

Válasz 

Re: Re: Re: Krumpliganca
(anikogyorgyi, 2011.03.03 22:39) 

Edit Kedves !
Sok sikert, majd számolj be az "eredményről" :)) 

Válasz 

Re: Re: Krumpliganca
(anikogyorgyi, 2011.03.03 22:29) 



Sound Kedves :) Ez nem semmi, már csorog a nyálam, meg is csinálom majd, most a kenyér sütésre 
"gyúrunk", majd beszámolok az eredményről :)
Egyszerűen csodás a mi nyelvünk, és népi hagyományunk, a főzés terén is !!!
Mindenkinek tetszik ez az írás, kapom a leveleket, hogy ez a cikk van Zolinál, igen, mondom, szerény 
személyem küldte, Áldás annak aki nekem küldte, és közkincs lett belőle !!!
Ugye, ugye, a hétköznapi Paraszt Ember mit meg tudott főzni(ÉS GYÓGYíTANI), a kevésből is ? Már ott 
tartok, hogy vadászom a régi recepteket :))
Majd még a Somogy megyei "prószát" keresem meg, gyermek korom kedvenc étele volt, aludt tejjel 
készült, a tetején finom házi lekvárral :))

Sok Áldás Zolinak, hogy megkereste az oldalt, ahonnan származik az írás !!!
Nekem nincs mindig időm :)) 

Válasz 

Re: :) Nem nagy dolog
(anikogyorgyi, 2011.03.02 18:11) 

Úgy gondolom, ezt is menteni kell majd, a hozzászólásokkal együtt :) !!! 

Válasz 

pár nap 
(anikogyorgyi, 2011.03.02 18:26) 

Alatt ennyi hozzászólás :)
A régiek tudtak mindent, mert a "tudást" hozták a Családból, és a szájhagyomány erősebb volt a 
gyógyszereknél, ennyi beteg ember sem volt, jó volt a levegő, nem volt ennyi mérgező vegyszer, reggel 
egy kis pálinka, utána ki az Áldott Anyaföldre dolgozni, kis szalonna, jó kis hagymával, friss házi kenyérrel, 
jó kis házi borocska, semmi táp, egészséges hús, nem tele gyógyszerrel és stressz hormonnal, na ezek 
voltak a szép idők, gyermekkoromban is még ez volt, minden nyarat Falun töltöttem, nem is voltam beteg :) 
Reggel jó finom "tőgy meleg tejecske", kibújván a nagy dunyha alól :)

Bocsánat, kicsit elkalandoztam :) 

Válasz 

Még egy pár...
(sound, 2011.03.02 13:03) 

Mióta olvastam, azért sok minden egyéb is eszembe jutott, mert Hajdú-Biharban a bogáncsot is hívják, sőt 
a Párlófüvet is, az Apróbojtonjánt is bugának, de a kölest is.
Igazából mindezeknek is van a torokgyulladásra, ugyanilyen hatása, de mivel előtte szinte mind már 
egyszer fel van sorolja saját nevén is, elég jó kis kitalálós kérdést írt bele a szerző ebbe a 10. pontba. :))
Viszont az, hogy "Nyomd ki azt egy fedőn,..." ez nem illik a növényi szárakra. 

Válasz 

Ja !
(sound, 2011.03.02 12:37) 

"Forró bugát forrázz,..."
Ez azt jelenti, hogy lazítsd még tovább forró vízzel. 

Válasz 

Dicske, buga

(Erika, 2011.03.02 09:21) 

A dicske, vadkörte. A buga sok minden lehet, mák buga is, de a cékla is. Mivel a céklaléről ír, én úgy 
értelmeztem, hogy az a buga. 



Válasz 

Re: Dicske, buga
(anikogyorgyi, 2011.03.02 12:26) 

Erika !
Köszönjük szépen :)
Aranyos vagy, én is keresgéltem, de ezt nem találtam meg :) 

Válasz 

horvathakosbp@freemail.hu
(Fehér Sólyom, 2011.03.01 13:03) 

Nekem is vannak kérdéseim, megkérdeztem: 
Pallas Lexikon
Magyar nyelv értelmező szótára
Czuszor-Forarai szótár 
A 8 verszak "dicske" ? Czuczor-Fogarasi DICSKE, falu Nyitra megyében;: Valószínűleg rossz, de ez az 
egyetlen nyom amit találtam. 
10. versszak BUGA. ebből sok van, tehát kevés.
A magyar nyelv értelmező szótára : 
Általában kerek, gömbölyű virágzat v. termés 
(növénytan) 
- Kúp alakú, , összetett virágzat. A kukorica, az orgona bugája.
- összetett virágzat v. termés (buga), mely a kocsány körül henger v. gömb alakban helyezkedik el az ezt 
hordó szárral együtt. A gyékény, a hagyma, a nád, a sás buzogánya. 
- Olyan fürtös virágzat, amelyben, a virágok a kocsányok rövidsége miatt a száron ülnek (barka, kalász, 
buga).
- A pázsitfüvek családjába tartozó egyéves gyomnövény; virágzata hengeres v. hosszúkás füzér alakú 
buga; szántóföldön v. tarlón gyakori. Vad muhar. A kukoricában nagyon elszaporodott a muhar.

Czuczor-Fogarasi 
buga: Némely növénymagok bogos tokja. Fenyő buga (tobozza), len, kender buga. Búzakalász-buga, 
melyben a búza magvai vannak. A mákféle növénynek magtartó buganemű tokja - szokottabban mákfej.

Melyikből főzzek teát?? 

Válasz 

Re: horvathakosbp@freemail.hu
(anikogyorgyi, 2011.03.01 18:13) 

Azért várom nagyon Sound válaszát, mert szerintem valamilyen termés lehet :) 

Válasz 

Soundnak !
(anikogyorgyi, 2011.03.01 09:54) 

Sound Kedves !
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőled :
Mi az a "dicske" ?
Kérlek válaszolj, nagyon várom :)) 

Válasz 



Köszönet Mindenért!
(István, 2011.03.01 06:35) 

Köszönöm, Zoli!
Áldás!
Mátyás István 

Válasz 
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