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Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota – številka 71 – letnik 12 – maj 2010

To je moje mesto!

2 BTC City s prenovo  
širi ponudbo za vas

 Ko igra se mularija 
 Znanost v BTC Cityju

4 4. kolesarski maraton 
 12. junija 2010

5 Nagradna križanka

6 Mega popusti
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Festival nakupov in zabave
V soboto, 22. 5. 2010, na zamudite Festivala nakupov in zabave. 
V Parfumeriji Beauty World bo potekala akcija 3 = 2 (ob nakupu 
treh izdelkov je najcenejši izdelek brezplačen), ob nakupu pa 
dobite tudi darilo.

Pomladna  
poslikava  
nohtov
SAMO 5 evrov 
vsak PETEK  
in SOBOTO

Rezervirajte si svoj termin!
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Znanost v BTC Cityju 
Razstava astrofotografij Jurija Stareta Odstrti pogledi v skrivnostno vesolje  
v etaži BTC Cityja Murska Sobota od 25. aprila do predvidoma 30. junija 2010

Parfumerije

Veljavnost ponudbe 
je od 19. 5. do vključno 

30. 5. 2010 samo 
v poslovalnici 

Hervis 
Murska Sobota

Trgovina je odprta
 tudi ob nedeljah 

od 8. do 13. ure

GET 
  MOVIN’

www.hervis.si

otroški nastavljivi rolerji | ABEC 3 ležaji | velikost koles 64/70x24 mm | velikosti 28 do 31, 
32 do 35, 36 do 39

X-FACT 
Magic Flower al i  Spider

OTROŠKI 

NASTAVLJIVI 

ROLERJI

49.99

otroško kolo I 12 col I z vso dodatno opremo I za otroke stare do 3 leta

SCIROCCO 
Buster

ZA OTROKE 
DO 3. LETA 
STAROSTI

99.99

29.99

otroška kolesarska čelada | zaščitna mrežica proti insektom
SCIROCCO

moška trenirka | iz poliestra | različne barve
ROBE DI KAPPA

44.99

moške ali ženske “zipp off” hlače | različne barve
KILIMANJARO

24.99

moški ali ženski tekaški copati | namenjeni občasnemu teku ali hoji | zgornji del iz tekstilne 
mrežice | EVA material za blaženje | različne barve

NIKE Dart VI I

otroško kolo

SCIROCCO 
Buster

različne barve

DartDart VI I

39.99
Najnižja cena 

v posamezni kategoriji.

RAZLIČNE 
BARVE

ZA OTROKE
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Najstarejši, največji in najboljši cirkus Medrano
 z vrhunskimi akrobatskimi točkami, bogato  

dresuro eksotičnih živali in komičnimi točkami 

Parkirišče BTC Cityja Murska Sobota od 2. 6. do 7. 6. 2010

* predstave med tednom ob 18.30 

* sobota in nedelja ob 16.00 in 18.30 

* živalski vrt od 10.00 do 14.00 

Informacije po telefonu 040 649 000

Organizator ARTARENA, d. o. o., Škofljica

Ko igra se mularija 

Na frekventnih lokacijah 
oz. mestnih središčih deve-
tih mest po Sloveniji v aprilu 
in maju organiziramo priredi-
tev ŽOGARIJA. V Murski Sobo-
ti bomo gostovali 28. 5. 2010 
v BTC-ju. 

ŽOGARIJA je namenjena 
otrokom, deklicam in dečk-
om, v starosti od sedem do 
dvanajst let, kjer se lahko pre-
izkusijo v nogometni igri 3 
na 3, spretnostnih štafetnih 
igrah, ustvarjalnih likovnih 
delavnicah in pripravi hitrega 
zdravega energijsko polnega 
in bogatega obroka. Nikakor 
pa ne pozabimo na njihove 

spremljevalce in naključne 
obiskovalce, saj za njih prav 
tako organiziramo zabavna 
nagradna tekmovanja, na ka-
terih pokažejo svoje spretno-
sti v različnih igrah. 

V juniju pa se zberejo vsi 
zmagovalci turnirjev – v no-
gometu 3 na 3 in štafetnih 
spretnostnih igrah – na final-
ni prireditvi 12. 6. 2010 v Lju-
bljani. 

Celotno dogajanje posame-
zne prireditve ujame objektiv 
kamere in tako nastane polur-
na istoimenska oddaja, ki si jo 
lahko ogledate vsako nedeljo 
na TV SLO 1 po Živžavu. 

Pridite, bodite z nami, skupaj nam bo lepše in še bolj zabavno!

Leto 2009 je bilo evrop-
sko leto ustvarjalnosti in ino-
vativnosti, mednarodno leto 
astronomije, izteklo pa se je 
tudi štirideset let od prvega 
pristanka človeške posadke 
na Luni. Evropski in globalni 
proslavitvi dosežkov znano-
sti, tehnike in kulture se pri-

družujeta tudi BTC ter Slo-
venska znanstvena fundacija 
(SZF). V letu 2009 sta namreč 
obe proslavljali svoja jubileja 
– BTC 55 let od ustanovitve 
in SZF 15 let. Ponos in zado-
voljstvo nad doseženim razvo-
jem sta skupaj zasnovala več-
letni projekt Znanost v BTC 

Cityju, saj se zavedata pome-
na razvojne vloge znanosti v 
družbi.

Znanost je neločljiv del vsa-
kega človeka. Znanost je da-
nes treba pripeljati med lju-
di, v njihovo vsakdanje okolje, 
med vsakdanja opravila. BTC 
je prva družba, ki je SZF izra-

zila interes, da v svojem oko-
lju gradi mostove med znano-
stjo in ljudmi. 

Vabljeni na razstavo 
astrofotografij Jurija Stareta 
ODSTRTI POGLEDI V 
SKRIVNOSTNO VESOLJE! 

NGC 7000 (levo) in IC 5070 sta emisijski meglici v ozvezdju Laboda. NGC 
7000 je znana tudi kot Severno ameriška meglica. IC 5070 pa imenuje-
mo tudi Pelikanova meglica. Obe sta oddaljeni okoli 1600 svetlobnih let.

M31 je naša najbližja večja galaksija. Oddaljena je le 2,9 milijona svetlob-
nega leta. Znana je tudi kot Andromeda, ker leži v ozvezdju Andromede. 
Od naše galaksije je več kot dvakrat večja, vendar ima manjšo gostoto.

Sobota, 22. maja

Festival nakupov in za-
bave; ob 20. uri koncert 
Vlada Kalemberja

Petek, 28. maja, ob 9. uri

Žogarija

Sobota, 29. maja, ob 10. uri

Mednarodno  
srečanje starodobnih 
vojaških vozil

Sobota, 29. maja, ob 20. uri 

nastop skupine Horizont

2.–7. junija

predstave  
CIRKUSA MEDRANO

Sobota, 12. junija, ob 10. uri 

4. kolesarski  
maraton BTCiklin

Do 30. junija

razstava astrofotografij  
Jurija Stareta 
Odstrti pogledi v 
skrivnostno vesolje

Vabimo 
vas …

BTC City s prenovo 
širi ponudbo za vas

Nakupovalno središče 
BTC City ima svoje začetke 
v letu 1995 in od takrat da-
lje se je programsko in vse-
binsko dopolnjevalo. V pri-

hajajočem poletju bodo 
nove programske širitve, saj 
se preureja del gostinskega 
prostora na območju za bo-
vling, ki dobiva novo poletno 

teraso. Pritlični del bo prav 
tako pridobil nove trgovine 
v novozgrajenem predelu 
ob prostoru za bovling, ki bo 
dodatno povečal nakupoval-

no ponudbo središča. V na-
slednji etapi bo preurejen 
najstarejši del etaže in po-
sledično tudi predel etaže, 
ki meji na Interspar.

ODPIRAMO KONEC MAJA
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V času del 
Kegl City 
Planet 
obratuje 
nemoteno.

29. 5. 2010 
nastop 
skupine 
HORIZONT

Pokrovitelj nagradne križanke:  
BTC, d. d., Šmartinska c. 152,  
1533 Ljubljana, PE Murska Sobota

1. nagrada: darilni bon BTC Cityja v vrednosti 50 € 
2. nagrada: darilni bon BTC Cityja v vrednosti 30 €
3. nagrada: dariln bon BTC Cityja v vrednosti 20 €

Geslo nagradne križanke nam pošljite  
na dopisnici do 4. 6. 2010 na naslov:
BTC, d. d., Nemčavci 1 d, 9000 Murska Sobota.

Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki 
Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti. 

4. kolesarski maraton 
 12. junija 2010

Start bo ob 10.00 na parkirišču BTC-ja, zbiranje prijav od 8.00 dalje

P R I J A V N I C A

Ime

Priimek

Datum rojstva

Spol  moški  ženski

Ulica

Poštna št. Kraj

Država

Klub

E-mail

Podpis

Prijavljam se na kolesarski maraton 

 15 km – družinski maraton

 27 km – rekreativni maraton

 54 km – veliki maraton

Štartnina za odrasle udeležence je 5 evrov, za otroke do 
14. leta 3 evre.

S podpisom na prijavnici potrjujem, da sem seznanjen s 
pravili maratona  in soglašam z objavo podatkov 
s prijavnice, fotografij, filmskih in videoposnetkov z mara-
tona v sredstvih javnega obveščanja.

BTC City tudi letos organizi-
ra s pomočjo Občinske špor-
tne zveze Moravske Toplice 
kolesarski maraton BTCiklin. 
Lani se je maratona udeleži-
lo 126 kolesarjev, od katerih 
je bil najmlajši star tri leta, 
najstarejša 63 let in najsta-
rejši 74 let. Glede na doseda-
nje udeležence smo tudi letos 
pripravili tri proge: družinsko, 
rekreativno in progo za veliki 
maraton.

Družinska proga bo manj 
zahtevna. Dolga bo 15 kilo-
metrov, udeleženci se bodo 
odpeljali s parkirišča BTC-ja 
proti Markišavcem, v Polano, 
skozi Brezovce, Gorico in Pu-
conce nazaj v Markišavce in 
na cilj pri BTC-ju. Proga je rav-
ninska in primerna za družin-
sko kolesarjenje ter za vse, ki 
radi kolesarijo, so športnega 
duha in dobre volje.

Proga za rekreativni mara-
ton je nekoliko zahtevnejša in 
dolga 27 kilometrov. Start bo 
s parkirišča BTC-ja, potem pa 
se bodo kolesarji odpeljali pro-
ti Polani, Beznovcem, Gorici in 
Puconcem ter nazaj proti Mar-
kišavcem na cilj pri BTC-ju.

Veliki maraton, ki je najzah-
tevnejši, se prav tako začenja 
na parkirišču BTC-ja in nada-
ljuje proti Polani, Beznovcem, 
Gradu, Vidoncem, Mačkov-
cem, Bodoncem, Gorici in Mar-
kišavcem do cilja pri BTC-ju.

Prijava

Izpolnjene prijavnice za ude-
ležbo na maratonu pošljite na 
naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 
d, Murska Sobota. Prijava bo 
možna tudi na dan maratona, 
dve uri pred startom. 

Za vse udeležence kolesar-
skega maratona bo dobro po-

skrbljeno, vsak dobi tudi spo-
minsko majico. 

Vse druge informacije o ma-
ratonu BTCiklin najdete na 
portalu www.btc-city.com. Pri-
java je možna tudi po spletu.

Pravila kolesarskega 
maratona

Na maratonu lahko sodelu-
jejo vsi, ki se počutijo sposob-
ne, da zmorejo prevoziti dru-
žinsko ali rekreativno progo. 
Otroci, stari do 14 let, smejo 
kolesariti le v spremstvu star-
šev oz. polnoletne osebe. Ma-
raton bo potekal ob normal-

nem prometu, zato morajo 
kolesarji spoštovati cestno-
prometne predpise in navodi-
la organizatorja.

Udeleženci kolesarijo na 
lastno odgovornost po svojih 
zmožnostih.

Organizator ne jamči za 
škodo, ki jo udeleženec pov-
zroči sebi, drugim udeležen-
cem ali tretji osebi. Za varen 
potek prireditve bodo skrbeli 
vozila organizatorja in redarji. 
Priporočamo čelado, za otro-
ke je obvezna! S startom ko-
lesarji potrjujejo, da so sezna-
njeni s pravili.
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MILANO

BTC CITY • MURSKA SOBOTA
(1. nadstropje, nasproti trgovine Mass)
T: 02 51 51 676 • F: 02 51 51 675
e: milano.ms@siol.net

Novo v trgovini 

Poleg stalne ponudbe  
vrhunskih moških srajc ter  
moških in fantovskih oblek  
za birme, poroke in druge  
priložnosti po novem ponujamo  
tudi žensko konfekcijo z  
10 % promocijskim popustom.  
Po neverjetnih cenah vam prvi 
v Sloveniji ponujamo žensko 
konfekcijo blagovnih znamk 
Hauber, Rosner in Dolores.
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FESTIVAL NAKUPOV IN ZABAVE
Milano Optika Novak

Na dan festivala bodo popusti trgovin 
objavljeni na plakatih v posamezni 

trgovini ter 21. in 22. maja na portalu 
www.btc-city.com.

MS shop Betty Blue

Trgovina Danica Petric Lisca Boutique Lea

Trgovina Balažic

Toko Salon Creatina

Peko

Festivalske cene – od 10 do 50 % popusta  
na vse izdelke v Salonu Creatina. 

Tako bodo v Salonu Creatina razveselili kupce ob Festivalu 
nakupov in zabave v BTC Cityju. Svojim kupcem bodo podarili 

ugodnost – od 10 do 50 % popusta ob nakupu preproge, 
talne obloge, tekača, posteljnine in drugih izdelkov iz bogate 

ponudbe Home Decorja v Salonu Creatina. 

Vsi trdi potovalni kovčki Samsonite –15 %
Blagovna znamka Samsonite letos praznuje že stoto obletnico. Njena tradicija, kakovost in nenehne  

inovacije jo uvrščajo prav v vrh proizvajalcev potovalne galanterije. V kolekciji pomlad-poletje 2010 boste  
našli številne modele premišljeno oblikovanih, izjemno lahkih in odpornih kovčkov za vse vrste potovanj.

Mega 
popusti

Veliko nas je, ki se predvsem v soboto odpravimo 
po večjih nakupih, največkrat zaradi časa, ki nam 
ga čez teden vsakokrat zmanjka. A tako velikokrat 

zamudimo popuste, ki nam jih številne trgovine 
ponujajo med tednom. V soboto, 22. maja, pa 

nakupovanje v BTC Cityju Murska Sobota ne bo 
samo noro zabavno, temveč tudi zelo ugodno. 

Tako je, spet je tu Festival nakupov in zabave. Dan, 
ko se bomo z družino, prijatelji ali kar sami odpravili 
po ugodnih nakupih. Številni obiskovalci BTC Cityja 
se bomo pozdravili tudi s sorodniki in znanci, ki jih 

manj pogosto srečujemo. 

Medtem ko bodo odrasli pohajkovali po trgovinah, 
v katerih nas bodo razveseljevali s številnimi popusti, 

se bodo najmlajši obiskovalci zabavali na vrtiljaku, 
veselo streljali na gol, nekateri si bodo ogledali 
otroško predstavo, sodelovali v delavnicah in še 
marsikaj. Nekateri bomo ta dan izkoristili tudi za 

nakup česa, kar smo si že dolgo želeli.

Ob 20. uri pa bo na parkirišču pod šotorom 
koncert pevca Vlada Kalemberja.

Se vidimo!
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SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26

Ponudba velja od 17.5. do 23.5.2010.

0,70
JABOL^NI
SOK - FRUCTAL 0,2l
+ KOZAREC

PIJA^A
MESECA 
OB PONUDBI TEDNA

PE^ENA PURANJA KRA^A S SLANINO, AJDOVA 
KAŠA Z JUR^KI

MENU
PONUDBA

Ponudba velja od 17.5 do 23.5.2010.

MESEC PREKMURSKE KUHINJE

4,50
isp-rest-menu-prekmurska_kuhinja_232x157.indd   1 10.5.2010   10:45:01

39,6 cm (15,6”)

LED osvetlitev

BIG BANG MURSKA SOBOTA  |  BTC, Nemčavci 1d  |  Tel: 02/538 20 00  |  Ponudba velja od 19. 05. 2010 do prodaje zalog  |  Cene so v € in vsebujejo DDV  |  Tiskarske napake niso izključene  |  Big Bang vam plača vse stroške odobritve, zavarovanja in obresti kredita. EOM 0%.

Digitalni zrcalno refleksni
fotoaparat Nikon D5000 
Ločljivost 12,2 mio točk, 6,9 cm premični LCD zaslon. 
Snemanje filmov v kakovosti HD s funkcijo ogled v živo 
(Live View), priložen HDMI vmesnik za prikaz fotografij in 
posnetkov na televizorju, ISO od 200 do 3200, omogoča 
ogromno kreativnih možnosti. Objektiv AF-S DX
18-55 mm VR. Darilo: foto nahrbtnik in 8GB SD kartica.

599,99 €

darilo: foto nahrbtnik in 8GB kartica

PREKLOPITE NA DIGITALNO
slovenski meni

LCD televizor
LG 32LD350
Diagonala 81 cm, ločljivost 1920x1080 px. 
DVB-T/C MPEG-4 sprejemnik. 24p Real 
Cinema, Picture Wizard II, Smart Energy 
Saving. Slovenski meni, Simplink, HDMI.

nerazrezana cena: 499,90 €

10x49,99 €
LCD televizor
LG 37LH3000
Diagonala 94 cm, ločljivost 1920x1080 px. DVB-T/C MPEG-4 sprejemnik. 24p Real 
Cinema, Picture Wizard, Smart Energy Saving. Slovenski meni, Simplink, HDMI.

nerazrezana cena: 549,90 €

10x54,99 €

PREKLOPITE NA DIGITALNO
slovenski meni

Prenosnik
Lenovo Y560
DL DVD/RW zapisovalnik, Bluetooth, WLAN 802.11b/g/n, GigaLAN 10/100/1000 Mbps,
eSATA, 3x USB2.0, HDMI, čitalec kartic 6v1, kamera 1,3MP, JBL zvočniki, 6-celična 
baterija. Windows 7 Home Premium SLO 64bit. Garancija 1 leto.

Procesor: Intel® Core™ i3-330M 2,13 GHz
Trdi disk: 500 GB SATA 5.400 obr.
Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.066 MHz
Graf ika: ATI Mobility Radeon™ HD 5730 1 GB

razrezana
cena

10 obrokov 
EOM 0%

nerazrezana cena: 849,90 €

10x84,99 €

94 cm

81 cm

razrezana
cena

10 obrokov 
EOM 0%
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