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• A szüret időszaka meg-
kezdődött, a megtermelt 
zöldségek egy részét már 
felszedtük, másoknak fel-
szedésével még várni kell, 
de közben már tartósítunk, 
befőzünk. 

FARKAS ATTILA

Bár nagyon munkaigényes a ha-
szonkertben ez az időszak, ha 
van időnk, fordítsunk fi gyel-

met a virágágyásokra is. Kezdjük a 
maggyűjtéssel: az egynyári növények 
nagy része elvirágzott már, és ha nem 
szedtük ki ezeket a növényeket, akkor 
most itt az alkalom, hogy magot gyűjt-
sünk róluk. Szedhetünk magot többek 
között körömvirágról, rézvirágról, pil-
langóvirágról, büdöskéről. Figyeljünk 
oda, hogy a magok legyenek megérve, 
begyűjtésükkor legyenek szárazok és 
minél tisztábban, lehetőleg kevés fölös 
növényi résszel együtt szedjük le. 

Az őszieknek adjunk helyet

Az elvirágzott vagy virágzásuk 
végén lévő egynyári növényeket 

gyomláljuk ki a virágágyásból. 
Lehet, hogy még egészen a hónap 
végéig virágoznának, de ekkor-
ra már elvesztik tartásukat. In-
kább biztosítsunk nagyobb teret 
a nyár végén és ősszel virágzó 
növényeknek, hogy díszértékük 
jobban tudjon érvényesülni, és 
készítsük elő a helyet a tavaszi 

hagymásoknak, árvácskának.
Szeptemberben már palán-

tázhatjuk az augusztus eleji 
vetésből kelt árvácskákat. Ha 
nyáron kiszedtük a nárcisz-, 
tulipán-, hóvirág- vagy gyön-
gyikehagymákat,  akkor ebben 
a hónapban elkezdhetjük visz-
szaültetni azokat.

Vissza kell vágni az évelőket
Az elvirágzott évelőket vissza kell 
vágni, eltávolítani az elnyílt virág-
szárakat, hacsak a rajtuk kifejlődő 

termés nem elég érdekes ahhoz, 
hogy önmagában is díszítsen. Itt 
az ideje a tövek, gyökértörzsek el-
osztásának és megújításának. A jól 
fejlődő töveket ássuk ki, és ásóval 
vagy éles késsel vágjuk két-három 
darabra, majd ültessük szét azokat. 
Az elöregedett, elformátlanodott, 
középen hiányos vagy gyomokkal 
sűrűn átszőtt töveket dobjuk ki. 

Ezekkel a munkálatokkal egy-
szerre lehetőségünk adódik arra 
is, hogy feljavítsuk a virágágyás 
talaját. Dolgozzunk be a talajba 
kiérett komposztot és jól érett trá-
gyát, főleg a most ültetett évelő 
tövek köré és a hagymások alá. 
Az ágyás nyáron virágzó cserjéit 
és félcserjéit, ideértve a levendu-
lát is, enyhén nyírjuk meg, hogy 
következő évben is tömött formá-
jú, sok virágot hozó növények le-
gyenek. Ha csak egy fél délutánt 
is szánunk a virágágyások őszi 
rendbetételére, annak látványos 
eredménye lesz, de nemcsak egy 
azonnali rendezettebb kinézet-
tel, hanem egy szebben fejlődő, 
dúsabban virágzó növény-össze-
állítással gazdagodunk a követ-
kező évben.

Örömteli kertészkedést!

Virágágyásaink  őszi gondozása
Maggyűjtés, gyomlálás, palántázás, metszés – van tennivaló a virágoskertben

Rendezettebb lesz a kert, 
és jövőre is jobban fejlődik, 
ha most figyelmet fordítunk rá
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– A Gymstick Muscle edzés-
koncepció egyre nagyobb teret 
hódít vidékünkön is. Mit kell 
tudni a Gymstickről?

– A Gymstick egy különleges 
izomerősítő torna, amely hatfé-
le edzéselvet egyesít: fejleszti az 
izomerőt, az állóképességet, az 
egyensúlyérzéket, az ízületi stabili-
tást, a koordinációs képességeket, 
valamint elősegíti a helyes testtar-
tást. Ezt a típusú tornát rehabili-
tációs központban fejlesztették ki, 
amelynek révén elősegítették a fel-
épülést. A Gymstick használata köz-
ben az egész test aktívan dolgozik. 
Összességében elmondható, hogy 
jótékony hatást fejt ki az egész szer-
vezetre ez az innovatív sporteszköz-
zel való mozgás.

– Kinek ajánlott a Gymstick 
Muscle edzésforma, kiknek ja-
vasolod, hogy próbálják ki?

– Ezt a fajta mozgásformát aján-
lom mindenkinek, kortól és nem-

től függetlenül, azoknak is, akik 
hátproblémákkal vagy más ízületi 
problémával küszködnek. A Gym-
stick segítségével ugyanis hatéko-
nyan lehet edzeni a törzs izmait. 
Továbbá azért is jó eszköz, mert a 
használója annyira terheli magát 
vele, amennyire bírja, és amennyire 
jólesik, azaz annyi erőt fejt ki vele, 
amennyit az edzettségi szintje és ál-
lapota enged.

– Beszélj kicsit magadról, a 
fi tnesztanulmányaidról. Hogyan 
ismerted meg a Gymstick ed zési 
módszert?

– Angliai tartózkodásom alatt 
ismertem meg a Gymsticket egy fi t-
neszedzésen, majd Magyarországon 
sajátítottam el a nagyon népszerű-
vé vált sportágat. 2015 októberében 
alapítottam meg a saját klubomat 
Csíkszeredában, Dalma Gymstick 
Sportegyesület néven. Ezenkívül 
2011-ben szereztem meg Bukarestben 
a csoportos aerobik edzői képesítést, 

majd 2016-ban az országos sporte-
gyesületnél is szereztem csoportos, 
illetve személyi edzői képesítést.

– Tudomásunk szerint a Gym-
sticken kívül más mozgásformá-
kat is oktatsz. Melyek azok?

– A Gymstick az egyik nagy „sze-
relmem” a mozgásformák közül, ezt 
is tartom az egyik leghatékonyabb-
nak, egyszerűen hihetetlen, hogy 
egy pehelykönnyű, mindössze más-
fél kilogrammos bottal mennyire 
színes és hatékony órát lehet tarta-
ni. A Gymstick mellett azonban tar-
tok még M.A.X. intenzív, atletikus 
testedzést, illetve fi tball-gyakorla-
tokat és Body-ball edzést, valamint 
Fanatic Jump trambulinos órákat 
is, hogy színesebb mozgás-palet-
tát tudjak nyújtani a mozogni vá-
gyóknak. Ezen kívül használjuk 
óra végén a statikus nyújtás alatt 
a Trigger-Point Performance masz-
százshengert a mély izompólya (fas-
cia) lazítására.

– Hol és mikor tartasz Gym-
stick és egyéb fitneszórákat?

– Jelenleg heti két alkalommal 
tartok csoportos Gymstick Muscle 
órákat a csíkszeredai Szakszerve-
zetek Művelődési Házában minden 
kedden és csütörtökön 19 órától, és 
heti egy alkalommal Fanatic Jum-
ping Jump órákat hétfőnként szin-
tén 19 órától. Egy alkalom ára 10 
lej. Az órarendet vagy bármilyen 
más információt a Csíkszereda 
Gym stick Dalma Facebook-olda-
lon lehet követni naprakészen. 

Barabás Hajnal
(x)

Mindenkinek ajánlott a Gymstick Muscle mozgásforma
• Meglehetősen hatékonyan lehet többek között 
állóképességet növelni, izmokat erősíteni, az ízüle-
tek stabilitását elérni, illetve a hát-és gerincprob-
lémákat megszüntetni a Gymstick sporteszközzel. 
A különleges mozgásformáról Ádám Dalma csíksze-
redai fitneszedzőt kérdeztük, aki három éve tart 
Gymstick Muscle órákat Csíkszeredában.

Hatékony edzésforma a Gymstick, korosztálytól függetlenül mindenkinek ajánlott
▴ FORRÁS: DALMA GYMSTICK SPORTEGYESÜLET




