
Világújdonság Tapolcán!
A Szabó Optikában immár a csúcstechnológiás Vision R800 digitális foropterrel végzik a látásvizsgálatot 
Sokkal gyorsabb és pon-
tosabb látásvizsgálat el-
végzésére alkalmas a vi-
lágszínvonalat jelentő Vi-
sion R800 digitális forop-
ter, amely immár Tapolcán 
is elérhető.

Erről Szabó Richárd látsze-
rész mester, a tapolcai Szabó 
Optika vezetője tájékoztatta 
lapunkat.
- Általában a korábbi tech-
nológiák használatával 
„csak” 0,25 századnyi pon-
tossággal lehetett behatárol-
ni a szem törőerejét, azaz a 
szükséges szemüveglencsék 
dioptriáját. A Vision R800 
századdioptriás pontosság-
gal szabályozható, ami azért 
nagy előrelépés, mert gyak-
ran kapunk olyan ered-
ményt, amely az említett 
0,25-ös lépcsők közé esik, 
így az adott személynek 
kicsivel több, vagy kevesebb 
értékkel lehet szemüveget 

ségében is lényegesen rövi-
debb ideig tart a vizsgálat 
mint korábban - tette hozzá 
Szabó Richárd.
A készülék többek között al-
kalmas még a két szem 
izom-egyensúlyi vizsgálatá-
ra (ha a szemek nem teljesen 
párhuzamosak), van benne 
térlátást, színtévesztést vizs-
gáló ábra és az olvasáshoz is 
egészen pontos mérések vé-
gezhetők. Mérhető a szemek 
fókuszáló-, közelítő és tá-
volító teljesítménye is, il-
letve a függőleges irányú 
mozgása is.
Mint megtudtuk, telefonon 
(87/413-090) és az interne-
ten (www.szabooptika.hu/
idopontfoglalas) is be lehet 
jelentkezni a Deák Ferenc u. 
7. szám alatti üzletbe, ahol a 
most bemutatott csúcstech-
nológia mellett természete-
sen minden korábbi szolgál-
tatás is elérhető, a megszo-
kott magas színvonalon.    (x)

készíteni, mint ami teljesen 
pontosan megfelelne szá-
mára. Persze erre a különb-
ségre vannak akik egyálta-
lán nem és meglepő módon 
sokan vannak akik határo-

zottan érzékenyek, észlelik 
és előnyben részesítik a még 
részletdúsabb, élesebb látást 
nyújtó eredményt. A szemü-
veglencse gyártóknak nem 
okoz gondot a „negyedes” 

helyett a „százados” pontos-
ságú lencsék előállítása. To-
vábbi előny, hogy a vizsgálat 
során kevésbé kell az ügyfél 
előtt dolgozni a próbalen-
csék cseréje miatt, és összes-

Szabó Richárd: Gyorsabb és pontosabb látásvizsgálat elvégzésére alkalmas a 
világszínvonalat jelentő Vision R800 digitális foropter                       Fotó: Szijártó János
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Már itt a tavaszi kollekció!
Új helyen, ám a régi nagy választékkal vár mindenkit a  Bébi Bello baba-, gyermek- és kamaszdivat szaküzlet

Új helyen, de a régi vá-
lasztékkal várja vásárlóit a 
Bébi Bello baba-, gyer-
mek- és kamaszdivat 
szaküzlet Tapolcán a De-
ák Ferenc utca 3-ban.

Az egykori vadászbolt he-
lyére költözött az immár hu-
szonegy éve működő vállal-
kozás - tudtuk meg a szép, 
tágas üzletben Kovács 
Krisztinától. A cég vezetője 
elmondta, hogy egészen 
pontosan 1999. március 16-
án nyitotta meg kereske-
delmi egységét a városban, a 
borudvarban.

- Az egy kis 25 négyzet-
méteres üzlet volt, ám egy 
éven belül már nagyobb he-
lyet kellett keresnem, hogy a 
vásárlói igényeket követni 
tudjam. 2009-ben költöz-
tünk az "Apeh-udvarba", 
majd onnan jöttünk át ide a 
Deák Ferenc utcába. Már 
régóta szerettem volna a fő 

képzelés létjogosultságát - 
mondta Kovács Krisztina.
Természetesen azt a szem-
pontot sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy egy 
korábban elhanyagolt üzlet 
újult meg, ami a tavasszal 
egyébként még kap egy szép 
külső színezést is. 
Az árukészlet hatalmas, úgy 
a választék, mint a mennyi-
ség tekintetében. A minden-
kori aktualitásokról, akciók-
ról a boltban mindig megte-
kinthető Bébi Bello Maga-
zinból is tájékozódhatnak a 
vevők. Itt a tavasz, így ter-
mészetesen az évszakhoz 
kapcsolódó kollekció már a 
polcokon áll, illetve folya-
matosan bővül a főként ru-
házatot, ám sok más fontos 
kiegészítőt is tartalmazó 
gazdag termékskála. Érde-
mes benézni, akár újszülött 
baba van a családban, akár 
ballagás közeledik, hiszen a 
kínálat teljes egészében fel-
öleli a születéstől a ka-
maszkorig terjedő korosztá-
lyok igényeit.                        (x)

utcára költözni, s amikor de-
cemberben adódott a lehető-
ség felkerestem a tulajdo-
nost, s jeleztem szándéko-
mat. Aztán nekiláttunk a fel-
újításnak, átalakításnak, ami 
kemény, de összehangolt 
munka eredményeként mos-
tanra el is készült. Csak a 

legjobb értelemben, a kö-
szönet hangján szólhatok a 
szakemberekről, a hozzáál-
lásukról, hiszen eléggé szű-
kös volt a rendelkezésre álló 
időkeret. Ám végül határ-
időre minden elkészült, s 
amint az most már a külső 
szemlélő számára is jól lát-

ható, egy új, igényes üzlet 
várja a vásárlókat Tapolca 
belvárosában. Ezt a nyitás 
napján, március másodikán 
a szép számmal érkező láto-
gatók, érdeklődők, vevők is 
megtapasztalhatták, s a tőlük 
kapott pozitív visszajelzések 
igazolták a megvalósult el-

A Deák Ferenc utcába költözött a Bébi Bello szaküzlet                        Fotó: Szijártó János

Mobil: 06 30 975 8455

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

Értékes emlékek semmisülhetnek 
meg, amelyek  digitalizálással ma 
még megmenthetők. Hívjon, írjon!

MAIL: esemenyter@gmail.com

DIGITALIZÁLÁS!
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Z-Szabó-Bau Építési Vállalkozás
Telephely: volt tapolcai laktanya Lesencetomaj felőli bejárata

Álláslehetőséget 
kínálunk 

kiemelt bérezéssel:
- Kőműves,
(Elvárások: szakképzettség,
önálló munkavégzés)
- Segédmunkás

Vállalunk:
Teljeskörű generálkivitelezést,
villanyszerelő munkákat,
lakatosipari termékek gyártását:
 - Kerítéskapuk: nyíló, toló, úszó 
kivitelben,
 - Egyedi acélszerkezetek, (terv 
alapján),
 - Lemezdarabolást 0,5-12 mm 
vastagságban

Elérhetőségek: 87/777-007, 30/249-4699

Várjuk, régi és új ügyfeleinket!

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 / Tapolcai Régió Magazin

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

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

REDŐNYÖK
fa, alumínium, műanyag

RELUXÁK
SZALAGFÜGGÖNYÖK

ROLETTÁK
SZÚNYOGHÁLÓK:

fix, mobil
NAPELLENZŐK
NYÍLÁSZÁRÓK:

műanyag, fa

Buzási László
 06/20/3668-659telefon:

 laca6363@freemail.hue-mail:

KEDVES 
GAZDI!

Bizonyára Ön is éveken keresztül samponokra,
spray-kre, nyakörvekre és spot-on termékekre
hagyatkozott több-kevesebb sikerrel.
Valószínű, hogy Ön számára is nehézséget,
sőt kihívást jelentett ezen termékek helyes használata.

Szeretne olyan megoldást találni, amely megfelelő választ 
ad a kullancsok és bolhák jelentette örök problémára?

Az ízesített rágótabletták a kullancsok
és bolhák elleni védelem új generációját jelentik. Egyetlen 
tabletta akár több hónapon keresztül
is védelmet biztosít a kutyáját 
mindenhol fenyegető bolhák és 
kullancsok ellen.

Próbálja ki a kullancs és bolha 
ellen kezelések új generációját, 
a kullancs elleni ízesített 
rágótablettákat!

Az ízesített rágótabletták által 
nyújtott megoldás előnyei:

 Az ízesített rágótabletták gyorsan kifejtik hatásukat 
a bolhák és a kullancsok ellen, nincs rezisztencia
 Hatásuk akár több hónapon át folyamatosan megmarad
 Egyetlen falatka beadása könnyű
 Ezeket a termékeket szájon át kell alkalmazni, így belülről
fejtik ki hatásukat
 Nem kerül kémiai anyag a kutya testfelületére
 Kutyája bundája nem lesz piszkos, ragacsos
 Biztonsággal használható kisgyermek és háziállat 
közelében is
 Kutyája gondtalanul fürödhet, úszhat vagy megázhat
 Bőrbetegséggel vagy bőrallergiával küzdő kutyák 
esetében biztonsággal alkalmazható

Dr. Ásványi Tamás
rend: Tapolca, Batsányi u. 44.
Tel: 20/9217372
Rendelési idő: 
de: 9-11, du: 15-18, szo: 8-9

ALAPÍTVA: 1991

29 éve az Önök szolgálatában

DÉGI Temetkezési és
Virágkereskedelmi Kft.

Tapolca, Petőfi u. 26. Tel/Fax: 06/87/323-209
e-mail: degikft@gmail.com

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás;
Virágkompozíciók és koszorúk készítése
Alacsony árak - részletfizetési lehetőség!

ÁLLANDÓ SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET!

06/30/3394-028
06/30/2269-523

Régi megszokott helyen!
A buszpályaudvartól 1 percre.

Tisztesség a végtisztességben!

Hétfőtől szombatig várjuk
Önöket a Tapolcai 

Piac- és Vásárcsarnokban!

HALSÜTÖDE

MÉSZÁROS ÉS TÁRSA KFT.

TAPOLCA, IPAR ÚT 6.

BÚTORÜZLET
ÚJ BÚTOROK GYÁRTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE

Üzlet:
06/87/709-765

Mobil: 
06/30/22-62-287
06/30/90-22-219

WEB: WWW.MESZAROSBUTOR.HU

E-MAIL: MESZAROSBUTOR@GMAIL.COM

FACEBOOK.COM/MESZAROSBUTOR

HUSQVARNA szakkereskedés és szerviz

8300 Tapolca, Ipar utca 5.

Nyitva: 
hétköznap 8-16 
szombaton 8-12

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Tapolca,
Deák F. u. 9-11.

FLABéLOS

Tel:
 06

-30
/66

-10
4-6

6

Nyitva:
H-P: 8.30-19,
Szo: 8.30-16,

V: 10-14
Ünnepnapokon zárva!

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
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Canon 
tintasugaras nyomtatók

akciós áron megvásárolhatók 
március 21-ig

vagy a készlet erejéig!

Használt számítógépek
kedvezményes áron !

!

független újságíró

mérnök-informatikus

esemenyter.hu

Facebook
oldalak:

Tapolcai Régió - Magazin
Eseménytér

Szijártó János

Mail: esemenyter@gmail.com

Honlap: www.esemenyter.hu

Mobil: 

06 30 975 8455

Mobil:  
06 30 975 8455

Keressen, hívjon!

- Honlap készítés, szerkesztés, üzemeltetés
- Eseményrögzítés, filmkészítés, digitalizálás
- PR-cikk, sajtóanyag írása, fotózás
- Kiadvány, prospektus, tervezése,
  szerkesztése angol és német nyelven is
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ÚJ HELYEN!
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Séró
Fodrászcikk, illatszer, 

műkörmös kellékek, bizsuk

Tapolca 
Deák F. utca 12.

Nyitva:
H-P: 9-12; 13-17

Szo: 9-12
Tel: 87/321-338

Várjuk kedves 
vásárlóinkat!

A Facebookon 
is megtalálnak 

minket!

MUSTANG Söröző és ételbár
8300 Tapolca, Május 1. utca 2. Tel: 06/30/560-8445
Nyitva: H-CS 09-21 P: 09-24. Szo: 11-24 Vas: 11-21

Ételeink: Hamburgerek, melegszendvicsek,
velős pirítós, frissensültek, napi levesválaszték
Italok: Kávé különlegességek, üdítők, forró csoki,
röviditalok, sörök, borok 

Minden

pénteken

pacalpörkölt!

Új masszás nyílt!

Tapolca-Diszelben és Monostorapátiban.

Bejelentkezés:
30/682-3722

Torma Sarolta
gyógymasszőr

DEKO
LTÁZ

S

fehé
rnem

ű
A város

szívében!

Tapolca, Fő tér 11.
Tel: 30/2267-255

Óriási
   - fehérnemű
   - hálóruha, köntös
   - harisnya
   - zokni
                kínálattal

A 
Kiskirálylány 

szoborral 
szemben

Magyar és olasz készítők termékeit kínáljuk!

Minden
korosztály

igényeit
kielégítve

várjuk
vásárlóinkat!

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



         2020. MÁRCIUS 14.                Eseménytér6

LÁTOGASSON EL 

DÍSZÁLLAT

SZAKÜZLETÜNKBE!
Díszállatok, felszerelések
Különféle állateledelek
Szaktanácsadás 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!
Mobil: 06/30/7424-972

Nyitva: H-P: 8-12, 13-17 Szo: 8-12

TámaszPont
Gyógyászati segédeszköz szaküzlet

Kompressziós harisnyák
boka-, térdrögzítők,
talpbetétek, derékszorítók,
kerekesszékek, pelenkák
vérnyomásmérők,
ágymelegítők, inhalátor,
TENS készülék... stb.

VÉNYBEVÁLTÁS

Tapolca, 
Deák F. u. 9.
(Borudvar)

Tel:
06/70/426-5653
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