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To je moje mesto!
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Danijela Krampač, s. p., Nemčavci 1 d, Murska Sobota

prodajalna

Zoja
BTC City 

Murska Sobota
1. nadstropje

Tel.: 02 515 17 14

ELEKTRO – KLIMA
I N Š T A L A C I J E
Aleksander Krampač s. p., Gornja Bistrica 148 a e- mail: elektro.klima@siol.net

GSM: 041 429 007, 070 859 646, tel. št.: 02 51 51 700

TOPLOTNE ČRPALKE  
za ogrevanje vode (200 l)
od 1.399 EUR dalje  
z montažo!

klimatske naprave
toplotne črpalke
ogrevanje, vodovod 
kamini, peči
meritve strelovodov
meritve el. inštalacij

BTC City

Murska Sobota, Nemčavci 1 d,

v pritličju

Brezplačno svetovanje, ogled in predračun!

KLIMATSKE NAPRAVE (3,5/3,8 kw)
od 899 EUR dalje z montažo! 

Oglasnik    brezplačno  
ga prejemajo vsa  
pomurska gospodinjstva
Urednica    Veronika Železnik
Vsebinska zasnova  
in oblikovanje    Venera,  
agencija za trženje, Ul. arh.  
Novaka 13, Murska Sobota
Izdajatelj    BTC, d. d.,  
Šmartinska 152, Ljubljana
Naklada    34.000
Tisk    Delo TČR, d. d.,  
Dunajska cesta 5, Ljubljana
Distribucija    Pošta Slovenije

Vabimo 
vas …
20. 3.–30. 3. 2009

Razstava na temo  
POMLAD 
Razstavljajo vrtci  
iz Murske Sobote 

10. 4. 2009 ob 18. uri 

Otroška predstava  
z delavnicami 
MEDVEDEK  
IN VELIKA NOČ 
Po predstavi presene-
čenje velikonočnega 
medvedka 

Kegl City  
Planet –  
zabave  
v marcu 

14. 3. Duo Matej & Andrej

21. 3. skupina Avantura

28. 3. skupina Plamen

ob 20. uri

Jukovizija v Kegl City Planetu

Prava pustna zabava
Krivica je popravljena

Letošnja pustna Jukovizija z Radiem 
Murski val in pod pokroviteljstvom BTC Ci-
tyja Murska Sobota in Kegl City Planeta je 
imela zelo jasen cilj – popraviti krivico, ki 
jo je Langa doživela na letošnji EMI, slo-
venskem izboru za pesem Evrovizije. Vseh 
enajst nastopajočih je svoj jukovizijski na-
stop v Kegl City Planetu odlično opravilo in 
edini kriterij, ki je odločil o zmagovalcu, je 
bil tako za žirijo kot publiko poprava krivi-
ce z EME. Zato je zmagala Langa iz filma 
Ko to tamo peva, ki je bila na pustni torek 
edina in prava zastopnica Slovenije na le-
tošnji Evroviziji v Moskvi. Nobene nevo-
ščljivosti med nastopajočimi ni bilo, nobe-
ne škodoželjnosti, nič ostrih besed, čeprav 

Sašo (desno) je s svojo inovacijo, ki jo je 
poimenoval blesimeter, meril odzive pu-
blike, Boško (v sredini) je bil avtor Juko-
vizije, Jožko (levo) pa se je tokrat odpo-
vedal svojemu osnovnemu kelnarskemu 
poklicu in je blestel kot voditelj. (Fotogra-
fije: Nataša Juhnov)

je bilo pred dogodkom slišati, da bo 
škandal. Po razglasitvi so se vsi na-
stopajoči, skupina Kiss (Blue Planet), 

Pepel in kri (Hay), Shaggy (Clockwis-
se), Magnifico (Zetor Bend), Mafijci, 
Massimo Radić, Tracy Chapman (Moj-

ca Prejac), Zvonko Boštjan ter vokalni 
sestavi Partizanski pevski zbor in Kor 
sv. Štefana, veselili z zmagovalci. 

Večina publike, na pustni torek je bila v Kegl City Planetu prava gneča, je prišla v maskah. Najprivlačnejše in najbolj 
angažirane so bile skupine Policistki v objemu zapornikov, Neveste in Policistki blondinki, ki so bile tudi nagrajene. 
Za spomin do prihodnjega pusta pa ostajajo skupinske fotografije.
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S kuponom, ki ga prejmete ob nakupu nad 50 €.
Akcija velja samo πe do 15. marca!

Spomladansko smuËanje

Oddih na soncu

Majske poËitnice na soncu

SAMO PRI NAS!

Rezervirajte si svoje
sanjske poËitnice!
www.spar-potovanja.si

Novost v trgovini L4 TIM v BTC-ju – nosečniška oblačila LA VIE
in oblačila za močnejše postave

Super ponudba – ženske torbice samo 5,00 evrov
L4 TIM, d. o. o., Ul. Staneta Rozmana 13, 9000 Murska Sobota
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Prodajalna Zoja
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Pomlad  
v mestu
Vsak letni čas ima svojo moč in z 
oblačili to energijo najlažje izrazimo. 
Pomladna svetloba nam hiti v objem 
s svetlejšim barvnim spektrom. 
Eksplozija barv je v oblačilih z nami 
in med njimi si lahko privoščimo tiste 
svoje, najljubše barve.

Pomladni žarek barv

Žarek ni eden, ampak jih je več. Toliko barv, 

kot nam jih prinaša v oblačilih prihajajoča po-

mlad, nam oblačilna industrija že dolgo ni po-

nudila. Po dokaj temno obarvanih zimskih ko-

lekcijah oblačil se je čutila potreba po barvah. 

Zdi se, da bomo z njimi lažje prebrodili krizo. 

V modi se zelena pojavlja v prav različnih od-

tenkih – od tiste v aprilskih nevihtah do zelo 

lepe majsko zelene. Pri zeleni gre za srednjo 

vrednost, za posrednika med vročim in mrzlim, 

zgornjim in spodnjim. Pozimi jo pogrešamo, saj 

zeleni plašč zemlje izgine. Spomladi, ko zemlja 

nosi novega, se zdi svet lepši, saj je z zeleno pri-

neseno novo upanje. Za kontrast prihaja rdeča, 

ki nosi veliko pozitivne moči, a na vsakogar iz-

med nas ne vpliva enako. Resnici na ljubo se 

tudi mi vsak dan drugače počutimo in tisti, ki 

izbiramo oblačila v garderobni omari zjutraj, 

vemo, da bi morda zvečer izbrali popolnoma 

drugačna oblačila. Tista oblačila, s katerimi se 

poistovetimo v trenutku, nosimo bolj suvereno, 

zato se komplimentom ne gre čuditi. Modri od-

tenki so pomembnejši pri moških oblačilih, ki 

se poleti preselijo v klub s svežo belo nebarvo. 

Barva kože s sončnimi žarki spremeni odtenek, 

ki ga poudarjajo pudrasti odtenki rožnate, turki-

zne in rumene.

Pomladni atributi komunikacije

Rože kot eden pomembnejših atributov ko-

munikacije so zmeraj v ospredju. Tokrat jih lah-

ko opazujemo od daleč in blizu, saj so tako v mi-

kro- kot makrostrukturah tkanin. Opazne so tako 

v barvah kot vezavi. Veliko se jih približuje grafič-

nim izpeljankam in zato delujejo novo. Nove pa 

so tudi rože, ki jih poznamo iz »naivne« temati-

ke v slikarstvu. Najlepše kombinacije v tkaninah 

so lahko samo v dveh barvah. Naivna tematika 

tako postane grafična zgodba v kombinacijah 

črne z belo, temno modre z belo in svetlo rdeče 

z belo. V nasprotju so velike rože v več kot dveh 

barvah. Priljubljene so v manjših kosih oblačil, 

saj telo optično povečujejo. Prav zaradi tega za-

vedno ali nezavedno kombiniramo velike vzorce 

z enobarvnimi kosi oblačil, ki bistveno prispeva-

jo k bolj harmoničnemu videzu.

Pomlad v silhueti

Poudarjen pas na telesu je izjemno pomem-

ben modni element, ki se je prelevil v več tipov 

oblačil. Vsa krila do kolen in tudi obleke kliče-

jo po čevljih z visoko peto. Lepa ozka linija obla-

čil na eni strani in rahlo napihnjena na drugi 

so tisti elementi, ki ustvarjajo potrebo po dru-

gačnem modnem nakitu in drugih modnih do-

datkih.

T. K.

Toko

MS SHOP
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Boutique LEA

Trgovina Betty Blue

Dalton
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»Čudno je bistveni element 

vsake lepote,« je rekel 

Baudelaire. Če naše oko  

zmoti nenavadna barva ali 

detajl, se pustimo presenetiti. 
www.btc-city.com

MS SHOP
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BIG BANG MURSKA SOBOTA  |  BTC, Nemčavci 1d  |  Tel: 02/538 20 00  |  Ponudba velja od 11. 03. 2009 do prodaje zalog  |  Cene so v € in vsebujejo DDV  |  Tiskarske napake niso izključene.

599,99 €
LCD televizor
LG 32LG5700
Diagonala 81 cm, ločljivost 1920x1080 px, kontrast 
50.000:1, XD Engine, AV mode, Intelligent sensor. 
Slovenski meni, Simplink, 2x HDMI.

50.000:1
Full HD
slovenski meni

199,99 €

Mini hladilnik
Beko TSE1420 
Prostornina hladilnika 135 l, samodejno odtaljevanje. 
Predal za sadje in zelenjavo s steklenim pokrovom, 3 
steklene police, 3 predali v vratih. Energijski razred A. 
Mere (VxŠxG): 84,5 x 54,5 x 60 cm˝.

81 cm

Primer izračuna: znesek nakupa je 2.900 €, takojšnje plačilo (polog) je 290 €, znesek kredita 
je 2.610 €, odplačilna doba je 36 mesecev, skupni stroški so 189,88 €, skupni znesek za 
obročno plačilo zanša 3.134,24 (EOM 14,04 %). Znesek za prvi obrok je 271,67 €, ostali obroki 
pa 35x 81,79 €.

EOM SE LAHKO SPREMENI, ČE SE SPREMENIJO DOLOČENI PODATKI IN ČE SO BILI TAKŠNI 
PODATKI UPORABLJENI ZA NJEN IZRAČUN. MINIMALNI ZNESEK NAKUPA JE 138,00 €. 
MINIMALNO ŠTEVILO OBROKOV JE 4. DATUM VELJAVNOSTI IZRAČUNA: 01. 03. 2009.

Ob nakupu na kredit velja količinska omejitev pri nabavi istovrstnega blaga iz  blagovnih 
skupin: GSM aparati, Računalništvo, Foto, Audio Video, Mali in veliki gospodinjski aparati. Na 
obroke je možno kupiti po en kos  istovrstnega artikla iz teh blagovnih skupin.

SUMMIT LEASING SLOVENIJA d.o.o. SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA ZAVRNE ODOBRITEV 
KREDITA BREZ OBRAZLOŽITVE.

Pogoji za pridobitev kredita so objavljeni na spletni strani www.bigbang.si.

Za nove in velike

nakupe vam

nudimo

kredit tudi do

36 obrokov!

SOBOTE v kegl city Planetu

14. 3. – duo matej & andrej

21. 3. – koncert skupine avantura

28. 3. – koncert skupine Plamen

21. 3. ob 20.00

koncert skupine avantura

eliksir mladosti

cosmic bowling

13. 3. ob 18.00 – TURNIR dvojic v namiznem nogometu

21. 3. ob 10.30 – tekma Bowling klub Kegl City : Tuš Todo

28. 3. ob 14.00 – biljardni turnir ŠPT

BOWLING  
od nedelje do četrtka do 20. ure

• za mlade 12,00 EUR/uro

• za odrasle 14,50 eur za prvo uro*

*druga 14,00 eur, tretja 13,50 eur in četrta 13,00 eur
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