
A gyógyító triggerpont terápia
Nyak, hát, derék, csípő, vállöv fájdalmainak kezelésére
A trigger pontok mindenki-
nél megtalálhatók az izom-
zatban, kialakulásukban 
semmi különleges nincsen. 
Ismétlődő gyakori mozdu-
latok, házimunka vagy akár 
irodai munka esetén, ezek 
mind vezethetnek a görcsös 
feszültséget okozó csomók 
megjelenéséhez. Tartós túl-
terhelés, nehezebb tárgy 
emelgetése, stresszes élet-
mód, helytelen testtartás 
vagy éppen pont a mozgás 
hiánya egyaránt okozhatja a 
trigger pont kialakulását. A 
trigger pontok helyén, az 
izomcsomó feszülése, gátol-
ja a véráramlást, így a terület 
anyagcseréje romlik, ami to-
vább fokozza a feszességet. 
Az ördögi kört, a fokozódó 
fájdalmat a megfelelő trig-
ger pont terápia tudja meg-
szakítani - tudtuk meg 
Solymosi Antaltól.
A craniosacralis terápiával is 
magas szinten foglalkozó 
(www.craniomed.hu) tera-
peuta elmondta, hogy a trig-
ger pont terápia alkalmazá-
sával hosszú távú eredményt 
érhetünk el. 
- A megfelelő pontok nyo-
másával, majd oldásával ha-
tékonyan enyhíthető, illetve 
megszüntethető a feszes iz-
mok miatt kialakult fejfájás, 
vállfájás vagy a  csípő-hát és 

Bakos Zoltánné Judit taní-
tónő: A derekam és hátam 
gyakran fájt, egy jó ideje 
meglévő gerincproblémám 
miatt. Amikor láttam, hogy 
Tapolcán is elérhető a trig-
gerpont terápia, bejelentkez-
tem Solymosi Antalhoz. Ő 
nagyon jó érzékkel találja 
meg azokat a kritikus pon-
tokat, amelyek felelősek a 
fájdalomért. Már az első al-
kalom után óriási megköny-
nyebbülést éreztem, nagyon 
jó ez a kezelés számomra is, 
érdemes kipróbálni minden-
kinek, aki hasonló gondok-
kal küzd.
Bolla József testépítő, két-
szeres világbajnok : A sport 
miatt kerestem fel Solymosi 
Antalt még tavaly májusban, 
a versenyekre való felké-
szülés segítése érdekében. 
Egy ismerősöm ajánlotta a 
triggerpont terápiát, én ki-
próbáltam és ott ragadtam, 
nagyon bejött. Nálam a nagy 
izomtömeg miatt különösen 
lényeges az izompólyák la-
zítása, s ez a rendszeres heti 
kezeléseknek köszönhetően 
maradéktalanul meg is való-
sul. Gyorsabb a regenerá-
lódás, egyértelműen hatéko-
nyabban pihen a szervezet, a 
sérülés kockázata csökken, 
tényleg csak jót tudok róla 
mondani.                               (x)

derékfájdalom. A terápia so-
rán alkalmazott nyomás 
kezdetben fájdalmas lehet, 
azonban az izom lazulásával 
a fájdalom gyorsan megszű-
nik. A hagyományos masz-
százs esetében az izomköteg 
kilazítása egy ideig segíthet 
a panaszokon, de amíg a 
trigger pont működésben 
marad , addig az adott izom 
igen hamar újra feszessé vá-
lik, és a panasz ismét fellép. 
A trigger pont terápia az 
izomfeszesség valódi okát 
szünteti meg, így tartós ja-
vulást eredményez - hang-
súlyozta.
A terápia pozitív hatásait 
többen is megerősítették 
azok közül, akik már jártak 
Solymosi Antalnál.
Földesi József hosszútáv-
futó: Nem volt konkrét pa-
naszom, de az izmok fella-
zítása miatt kerestem fel An-
talt. Elmondtam neki, hogy 

konkrétan mit szeretnék, 
majd az első terápia után rá 
kellett döbbennem, hogy 
nem rossz. Sőt, kifejezetten 
jó a kezelés! Többet nyújt 
mint egy masszázs, megíté-
lésem szerint valahol masz-
szőr és gyógytornász között 
helyezhető el. Az izmaim 
strapabíróbbá, lazábbá vál-
tak, ezért járok hozzá rend-
szeresen. Szívesen ajánlom 
mindenkinek.
Dr. Horváth Mariann fog-
orvos: Csak elismeréssel tu-
dok nyilatkozni Solymosi 
Antal terápiájáról. Fogor-
vosként dolgozom, a mun-
kám jelentősen terheli a vál-
lamat, hátamat, derekamat. 
Antal már egyetlen keze-
léssel rendbe hozott, s azóta 
- nagyjából két éve -fo-
lyamatosan járok hozzá. A 
triggerpont terápiát ajánlom 
másnak is, úgy is mint orvos 
és úgy mint  páciens. Ko-

moly jövője van ennek a 
módszernek, ami a szervezet 
öngyógyító mechanizmusát 
aktiválja.
Sukk Ibolya vállalkozó: A 
férjem immár 35 éve gerinc-
problémával küzd, ami az 
utóbbi években egyre súlyo-
sabb problémákat okozott 
számára. A fokozódó fájda-
lom szinte megkeserítette az 
életét, ráadásul még az alvás 
is egyre problémásabbá vált 
számára. Régóta ismerem 
Solymosi Antalt, s amikor 
megláttam a felhívását, 
azonnal jelentkeztünk nála. 
Ő pedig megoldotta azt, amit 
az egészségügy nem tudott 
évtizedeken át. Heti egy 
alkalommal megy a terápi-
ára, immár a hatodikon is túl 
vagyunk. Kezelésről keze-
lésre jobb a férjem állapota, 
időnként már teljesen tünet-
mentes, bárkinek ajánlanám 
jó szívvel.

A terápiával hosszú távú eredményt érhetünk el                      Illusztráció: Solymosi Antal
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Október a látás hónapja! - Idén jótékony formában
Megszokhattuk, hogy min-
den év októberében figye-
lemfelhívó országos kam-
pány zajlik "Október a látás 
hónapja!" címmel, az opti-
kus szakma teljes támogatá-
sával. Tapolcán sincs ez 
másképp. 

A prevenció fontossága sze-
münk világa esetén is rend-
kívül fontos üzenet, hiszen a 
rendszeres szűrés alkalmá-
val követhető a látás minő-
sége és az esetleges elvál-
tozások mihamarabbi felfe-
dezése. Ebből a szűrésből ki-
hagyhatatlanok a szemor-

vosi szakvizsgálatok, me-
lyeket 1-2 évente célszerű 
elvégeztetni. Októberben 
különböző speciális szem-
üveglencsék is kedvez-
ménnyel kaphatók, melyek 
szintén a szemvédelemre 
szolgálnak:
- a legaktuálisabb talán a pá-
ramentes szemüveglencse,  
- a kékfény- szűrős szem-
üveglencsék képernyő előtti 
munkavégzéshez, 
- a kontrasztfokozó hatású, 
vezetéshez kifejlesztett 
szemüveglencsék, melyek-
kel nagyobb biztonsággal 
közlekedhetünk, 
- valamint az állandó UV vé-
delmet biztosító automati-
kusan sötétedő szemüveg-

lencsék,
- igazán különlegesnek szá-
mító újgenerációs szem-
üveglencsék, melyek század 
pontossággal készülve, a 

legtökéletesebb látást ered-
ményezi. 
A Szabó Optika idén az 
októberi látásellenőrzések 
díját a tapolcai és környéki 

Vakok és Gyengénlátók tá-
mogatására fordítja.- tájé-
koztatta lapunkat Szabó 
Richárd a Szabó Optika 
vezetője.                          (x)

Szabó Optika 
Tapolca, Deák F. u. 7.
T: 36/87/413-090

Illusztráció:

 Szabó Optika

SOLYMOSI ANTAL
Klinikai hipnoterapeuta

Craniosacralis terapeuta
www.mentalklinika.hu

www.craniomed.hu
00 36 30 3690002
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ESEMÉNYTÉR
kereskedelmi, szolgáltató időszaki lap

Megjelenik Tapolcán és környékén 
havonta, 8000 példányban

Szerkeszti, kiadja: Szijártó János
e-mail: esemenyter@gmail.com

web: www.esemenyter.hu

Facebook: Eseménytér / Nyugat-Balatoni Magazin

Nyomda: Kölcsey Nyomda Kft. 
8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

Szigligeti Zöld veltelíni 

borunkkal várunk minden 
borkedvelőt szombatonként 

Káptalantótiban a Liliomkert piacon!

06/30/975-8455

független újságíró

mérnök-informatikus

Szijártó János

Mail: esemenyter@gmail.com

Honlap: www.esemenyter.hu

Mobil:  06 30 975 8455

Keressen, hívjon, 
kérjen árajánlatot!

-  készítés, üzemeltetés HONLAP

- Eseményrögzítés, digitalizálás
- PR-cikk, sajtóanyag írása, fotózás
- Kiadvány, prospektus, tervezése,
  szerkesztése angol és német nyelven is

www.esemenyter.hu

Hírek, információk, képek

Puha pihe álom Sanders paplannal
______________________________________________________________________________________________

Régi használt tollát ne dobja el!
-

MI KITISZTÍTJUK ÉS ÚJ 
SZÍNES ANGINBA TÖLTJÜK!

-

Sokféle paplan és 3 féle párna közül választhat!

A háziporra allergiásoknak is ajánljuk!
-----------------------------------------------------------------

Tapolca Május 1. utca 4/C

Tel:06/30/492-6203 
06/30/9277-588

LÁTOGASSON EL 

DÍSZÁLLAT

SZAKÜZLETÜNKBE!
Díszállatok, felszerelések
Különféle állateledelek
Szaktanácsadás 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
a tapolcai Piac és Vásárcsarnokban!

(Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca)

                                 Mobil: 06/30/7424-972 Nyitva: H-P: 8-12, 13-17 Szo: 8-12

Mohásodott, elkoszolódott sírkövek, síremlékek, térkövek 
és díszburkolatok, beton és kőkerítések tisztítását, 

felületkezelését rövid határidővel vállaljuk.

+36 70 351-8596
Kerítés, tisztítás előtt Kerítés, tisztítás után

Sírkő
tisztítás

előtt - után
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A szüret veszélye 
a mustgázmérgezés

Vasdiplomát kapott két 
nyugdíjas óvodapedagógus 
Badacsonytördemicen, aki-
ket Fenyvesi Zoltán ország-
gyűlési is külön köszöntött a 
faluházban. Mindketten a te-
lepülésen éltek, tevékeny-
kedtek, s innen mentek 
nyugdíjba.
Kovács Lászlóné Gizi néni 
két évtizeden át vezető óvó-
nőként irányította a helyi in-
tézményt, míg Mester Ist-
vánné (Magdi néni) óvónő-
ként dolgozott. 65 évvel 

ezelőtt együtt végezték el az 
óvónő képzőt, s most együtt 
ültek a faluház nagytermé-
ben a szép évforduló alkal-
mából. Az önkormányzat ál-
tal rendezett ünnepségen a 
faluház vezetője, Szántai 
Tünde köszöntötte a résztve-
vőket, majd Fenyvesi Zoltán 
szólította meg a vasdiplo-
más hölgyeket. Az ország-
gyűlési képviselő hangsú-
lyozta, pedagógusként jól 
tudja, hogy aki ezt a hivatást 
választotta, az nyugdíjazása 

Kovács Lászlóné és Mester Istvánné Fenyvesi Zoltán-
nal a badacsonytördemici ünnepségen              Fotó: szj.

Gondolat

A magyarok hetven százaléka szerint a ko-
ronavírus-járvány elsődlegesen a gazdasá-
got, a munkahelyeket veszélyezteti, míg 27 
százalékuk úgy gondolja, hogy elsősorban az 
emberi egészségre nézve veszélyes -  derül ki 
a Századvég 2020. szeptember 12. és 16. kö-
zött végzett felméréséből. A zárt terekben tör-
ténő kötelező maszkviseléssel és ennek szi-
gorú ellenőrzésével a megkérdezettek 89 
százaléka ért egyet, míg a 10 százalékuk el-
lenzi ezt a lépést. A testhőmérséklet kötelező 
ellenőrzését az iskolákban a válaszadók 85 
százaléka helyesli, 14 százalékuk viszont ez-
zel ellenkező véleményt fogalmazott meg. A 
válaszadók 68 százaléka hamisnak gondolja 
azt az állítást, miszerint a "koronavírus je-
lentősége el van túlozva". Ezzel szemben 29 
százalék úgy vélekedik, hogy ez csak egy 
"médiavírus, amely nem jelent valódi veszélyt 
az emberek egészségére". 
Az elemzés nem tér ki a különböző összees-
küvés-elméletekre, amelyek ugyan eltérő 
megközelítésben, de sokakat foglalkoztatnak. 
Vannak, akik úgy vélik, hogy a vakcinával 
chipet ültetnek az emberekbe, de azok tábora 
sem kicsi, akik szerint ez már a tesztelés során 
megtörténik. Az is érdekes elmélet, hogy az 
5G (vagyis 5. generációs vezeték nélküli há-
lózat) kiterjesztése azért fontos valakiknek (itt 
számos teória található a neten), hogy az em-
berekbe ültetett chipen keresztül befolyásolják 
a tömegeket, kvázi robotként irányítsák a jó-
népet. Megjegyzem néhány éve a H1N1-nél is 
felmerültek már hasonló elgondolások, ám 
mégse változott biorobottá senki.
Szóval, ami engem illet, azt teszem, amit ed-
dig, mivel sem "rettegő", sem „vírustagadó" 
nem vagyok, sőt az összeesküvés elméleteket 
is kellő óvatossággal és türelemmel kezelem. 
Ahogy eddig, ezután is gyakran mosok kezet, 
nem köhögök, tüsszentek senkire. Ahol mu-
száj, felveszem a maszkot, mégha utálom is, 
beszélgetés közben nem hajolok a másik ar-
cába, s ha lehet, kerülöm a zsúfolt helyeket. 
Igazából csak betartom az írott és íratlan sza-
bályokat. A többi nem rajtam múlik.

Szijártó János

Rettegők, 
tagadók, 
elméletek

ilyen esethez a tűzoltókat, 
holott a balesetek könnyen 
megelőzhetőek.
A szén-dioxid önmagában 
nem mérgező, azonban mi-
vel nehezebb a levegőnél, 
egy szellőzés nélküli pincé-
ből kiszorítja azt. Aki ilyen 
pincébe megy le, rövid idő 
alatt oxigénhiányos állapot-
ba kerül, amelynek tünetei a 
szédülés és a fáradtságérzet. 
Ezeket az eszméletvesztés, 
végül a fulladás követheti.
Egy liter erjedő must csak-
nem 42 liter szén-dioxidot 
termel. Éppen ezért fontos 
szellőztetni a pincéket, és 
célszerű oda szén-dioxid-ér-
zékelőt is felszerelni. Alkal-
mazható a közismert gyer-
tyás módszer is, amikor az 
ember egy gyertyával ellen-

őrzi, van-e elég levegő a pin-
cében. Fontos, hogy az égő 
gyertyát ne kézben, hanem 
például egy lapáton tartsuk 
magunk előtt, és úgy men-
jünk le a pincébe. Ha a 
gyertya elalszik, életveszé-
lyes a pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pin-
cébe csak sűrített levegős 
légzőkészülékben szabad 
bemenni, ezért aki mustgáz-
zal kapcsolatos balesetet 
észlel, azonnal hívja a 112-
es segélyhívó számot és 
kérje a tűzoltók segítségét!

         Csondor Henrietta 
         tű. hadnagy – szóvivő

Az ország több pontján már 
lezajlott, máshol még ké-
szülnek az idei szüretre, ám 
sok esetben már a mustot ér-
lelik a pincékben. A szőlő le-
vének erjedésekor mustgáz 
keletkezik, amely nem meg-
felelő körülmények között 
komoly veszélyt jelent. 
Szellőztetéssel, valamint 
szén-dioxid-érzékelő elhe-
lyezésével elkerülhető, hogy 
veszélyes mennyiségben 
felhalmozódjon, illetve bal-
esetet okozzon a gáz.
Tavaly Mohácson követelt 
áldozatot a színtelen, szag-
talan gáz, több helyen, így 
Pakson is pedig csak a sze-
rencsén múlott, hogy időben 
rátaláltak a balesetet szen-
vedett emberekre. Évről év-
re számos esetben riasztják 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Ig.
06-88/620-800
06-20/413-8599

A balesetek kis odafigyeléssel könnyen megelőzhetők

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel                 Illusztráció: szj.

Vasdiplomás óvónőket köszöntöttek Tördemicen
után sem pihen, hiszen a fel-
növekvő generáció iránti fe-
lelősség örökre megmarad. 
- Legyen szó a közösség se-
gítéséről, jótékony célú te-
vékenységről, vagy éppen a 
szomszéd gyerekekre való 
vigyázásról. Éppen azért azt 
kívánom önöknek, hogy 
tartson ki ez a szeretet, amit 
a településen kapnak, s ha 
végig mennek az utcán 
örömmel fogadják a volt ta-
nítvány, az egykori óvodás 
köszönését - tette hozzá. (szj)
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DEMI DARK TATTOO & PIERCING
Tapolca Kossuth L.u. 8. 

Tel.: 06-20/2103-178

- Tetoválások készítése 
- Piercingek szúrása 
- Egyedi tetoválások

Barátságos környezetben
várom vendégeimet!

DEMI DARK TATTOO &PIERCING 

VERS BETON
Tapolca Halápi út 33.
06-30/2161-910 - Transzportbeton

gyártás, szállítás
- Betonpumpa

- Gépi földmunka

Landrea Trans Kft.

www.versbeton.hu
versl@enternet.hu

Tel.:06-30/6856424

SZABADULÓSZOBA!
Már Tapolcán is elérhető!

Játék, jókedv,
izgalom, szórakozás

www.exitroomtapolca.hu
Tel: 06/30/403-6690, 06/20/215-3072

Mobil:  
06 30 975 8455

Keressen, 
hívjon!

Ne várja meg míg régi, szalagon tárolt
felvételei tönkre mennek! Értékes emlékek

semmisülhetnek meg, amelyek 
digitalizálással ma még megmenthetők.

MAIL: esemenyter@gmail.com

AKCIÓ
AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

Felúított asztali számítógépek garanciával
jogtiszta Windows 10 operációs rendszerrel

bruttó 39990 Ft-tól

Felúított notebookok 
jogtiszta Windows 10 operációs rendszerrel

bruttó 59990 Ft-tól

1 év garanciával!

Tintasugaras nyomató 
már bruttó 15990 Ft-tól!

Canon XMac MG 2550 S
multifunkciós nyomtató

bruttó 179990 Ft

Webkamerák bruttó 9800 Ft-tól

Vírusirtó szoftverek 
50% kedvezménnyel!

Az akció október 3-ig, vagy 
a készlet erejéig érvényes!
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