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2 Otroci, pridite in uživajte v RIBJEM RAJU

2 Na svidenje na 4. maratonu                 2010

4 Nagradna križanka

6 Sproščeno poletje, nakupujmo za dopust

To je moje mesto!
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20. 6. 2009  
ob 20. uri

SKUPINA  
DŽELOZA BAND

27. 6. 2009 ob 20. uri

SKUPINA  
AVANTURA

Vsak petek od 16. do 
19. ure in ob sobotah  
od 9. do 12. ure 

ANIMACIJE  
Z DELAVNICAMI 
ZA OTROKE

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 …

Dobitniki nagraD križanke btC City Murska sobota

1. nagrada – darilni bon BTC Cityja v vrednosti 50 €: Štefan Zver, nedelica 74, turnišče

2. nagrada – darilni bon BTC Cityja v vrednosti 30 €: nevenka Šnauc, ormoška ul. 11 a, Ljutomer

3. nagrada – darilni bon BTC Cityja v vrednosti 20 €: Franc žemlič, Dobrovnik 281, Dobrovnik

otroci, pridite in uži-
vajte v ribJeM raJu! 

V BTC Cityju Murska Sobo-
ta smo odprli v mesecu maju 
na festivalu nakupov in zaba-
ve dve novi igralnici za otro-
ke RIBJI RAJ. Manjša igralni-
ca je namenjena otrokom do 
četrtega leta, večja pa otro-
kom, starim od štiri do deset 
let. Igralnici sta opremljeni z 
atraktivnimi igrali, ob petkih 
od 16. do 19. ure ter sobotah 
od 9. do 12. ure so organizira-
ne animacije z delavnicami.

na svidenje na 4. maratonu                    2010
V soboto, 13. 6. 2009, je 

bil že tretji maraton BTCIKLIN. 
Udeležilo se ga je 126 kole-
sarjev, ki so vozili na treh raz-
ličnih progah: družinski, re-
kreativni in na progi za veliki 
maraton. Vsak udeleženec 
maratona je dobil spominsko 
majico in malico. Za varnost 
kolesarjev na poti je poskr-
bela Občinska športna zveza 
Moravske Toplice. Na mara-
tonu je bilo poskrbljeno tudi 
za kulturni program z nasto-
pom folklorne skupine, otroci 

pa so ustvarjali v otroških de-
lavnicah.

Najkolesarji maratona BT-
CIKLIN so prejeli praktične na-
grade.

naJkoLesarJi na 
posaMeZnih progah

Veliki maraton – 54 km:  
Vida Vrbnjak, 
Benjamin Kurbus.

Rekreativni maraton – 27 km: 
Marija Brest, 
Janez Zrim. 

Najštevilčnejša ekipa:  
ekipa Pomurja.

Najštevilčnejša družina: 
družina Čeh.

Najstarejša udeleženca  
maratona: 
Darja Kočar,  
Anton Voroš.

Med kolesarji so bili  
tudi otroci, najmlajša  
udeleženka je imela 3 leta.

Noršinci 11, 2420 Ljutomer
Tel.: 02 584 90 90, 02 584 90 91
Faks: 02 284 90 97
Email: atrium.salon@siol.net
http://www.atrium-pohistvo.com

KONČNO DOVOLJ PROSTORA
ATRIUM LJUTOMER, 20 LET, 20 % POPUSTA

VGRADNE  
OMARE  
PO MERI
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Trgovina MILANO
Specializirana trgovina z moškimi srajcami, usnjeno galanterijo in modnimi dodatki.

Vljudno vabljeni!

Naša trgovina Vam ponuja:
• moške srajce »po meri«
• moške srajce priznanih modnih proizvajalcev 
  Mastai Ferretti , Truzzi, Olymp ...
• kravate
• moško usnjeno galanterijo
• ostali modni dodatki kvalitetnih in priznanih proizvajalcev.
  Srajce različnih stilov, za različne priložnosti!

Naše strokovno osebje Vam bo na Vašo željo svetovalo
 pri izbiri garderobe iz našega prodajnega programa.

Pričakujemo Vas vsak dan (razen nedelje) od 8. ure naprej.
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BIG BANG MURSKA SOBOTA  |  BTC, Nemčavci 1d  |  Tel: 02/538 20 00  |  Ponudba velja od 16. 06. do 30. 06. 2009  |   Tiskarske napake niso izključene.

Najboljši svetovalci tehnike v Pomurju!
 Trgovina Big Bang Murska Sobota ima svoja vrata v centru odprta že dobrih deset 
let. V tem času se je iz le majhne kvadrature 350 m2 in ekipo štirih zaposlenih, razširila 
na polnih 1250 m2 prodajnih površin z 18 svetovalci, ki smo vam vedno na voljo. 

 Na osnovi dolgoletnih izkušenj, ki smo si jih pridobili, smo postali vodilni 
svetovalci specialisti, s področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij, avdio-
video tehnologij in bele tehnike. 

 Smo mojstri veščine razumevajočega predstavljanja, vrhunskega svetovanja in 
imamo vsa potrebna tehnična znanja ter izobrazbo, ki je še posebej pomembna pri 
zapletenih izdelkih.

 V teh dinamičnih in spreminjajočih se razmerah, sodobnem času, kjer tehnologija 
zelo hitro napreduje, ji je seveda zelo težko slediti, zato smo mi tisti, ki ji sledimo. Pri nas 
se  lahko pozanimate o vsem, kar nam sodobna tehnologija nudi, predvsem pa se jo s 
pomočjo naših svetovalcev, naučite tudi uporabljati. Smo vedno podučeni o novostih 
in, kot pravi naš slogan »VEDNO NEKAJ NOVEGA«, jih vedno tudi prvi predstavimo v 
trgovini, s čimer smo seveda korak pred konkurenco, in na svojem področju v samem 
vrhu.

 V naši trgovini lahko skupaj z našim svetovanjem najdete prave rešitve za vaše 
potrebe, se naučite  namembnosti ter preprostosti uporabe vseh izdelkov.

 Prepričajte se o kakovosti naše celotne ponudbe izdelkov, kakovosti svetovanja in 
o vseh po-prodajnih storitvah, ki vam jih nudimo.

Kupon velja samo v poslovalnici Big Bang Murska Sobota. Kupon lahko unovčite  od 16. 6. 2009 
do 30. 6. 2009. Bon ne velja ob nakupu Big Bang bonov. 

Ob predložitvi tega oglasa, 
vam v času akcije

od 16. do 30. 06. 2009
ob nakupu nad 150 € 

podarimo

BON ZA 20 €,
katerega lahko unovčite 

TAKOJ!

Pokrovitelj nagradne križanke:  
VELANA, tovarna zaves, d. d.,  
Šmartinska 52, Ljubljana 

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

Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici do 
3.7.2009 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. 
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Two Way

Sproščeno 
poletje
VARNO SONčENJE

Pretirano izpostavljanje soncu je lahko nevarno, saj ultravijolični 
žarki povzročajo poškodbe kože in oči, oslabijo imunski sistem in 
povečajo nevarnost za nastanek kožnega raka. 
Zato se ne izpostavljajte soncu med deseto in šestnajsto uro, ko 
je sevanje UV-žarkov najmočnejše. Oblecite se v lahka bombažna 
oblačila z dolgimi rokavi, ki ne prepuščajo UV-žarkov, na glavi 
pa imejte svetla pokrivala s širokimi krajniki. Sončite se v senci 
dreves ali pod senčnikom!
In kar je zelo pomembno: uporabljajte kremo za sončenje z 
zaščitnim faktorjem. Pri otrocih naj bo obvezno s faktorjem 
15 ali več. S kremo se namažite 30 minut pred odhodom na 
sončenje. Ne pozabite zaščititi tudi ustnic, ušes, vratu in kože pod 
naramnicami kopalk ali obleke! Kremo ponovno uporabite vsaki 
dve do tri ure in po vsakem kopanju. 
Pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev, strokovnjaki ne priporočajo 
uporabe zaščitnih krem, zato jih ne izpostavljajte soncu!
In ne pozabite: na plaži pijte dovolj tekočine, najbolje vodo ali rahlo 
sladkane negazirane pijače.

SONčNA OčALA – 
MODNI DODATEK  
IN ZAŠčITA OčI

Glavna modna zapo-
ved pri sončnih oča-
lih je: večja so, bolj so 
modna. Pri okvirjih so 
trendi podobni kot pri 
oblačilih. Plastični in 
kovinski okvirji so raz-
lično obarvani, po obli-
ki pa so lahko okrogli, 
ovalni ali pravokotni z 
oblimi vogali.
Izberite si očala, ki 
vam bodo lepo prista-
jala in v katerih boste 
imeli občutek, da so 
postavila piko na i va-
šemu videzu. In po-
membno je, da izbere-
te kakovostna očala, ki 
bodo zaščitila oči pred 
soncem. Izberite očala, 
ki zagotavljajo 100-od-
stotno zaščito pred  
UV-žarki.  
Samo ene oči imamo!

Optika Novak
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Wenice

OTROŠKA IgRIŠčA IN IgRALA

Za poletno sproščenost so nepogrešljivi gugalnice, tobogani, plezala, vrtiljaki in še veliko 
drugih je, s katerimi lahko najmlajšim popestrite počitnice kar na domačem dvorišču. 
Pomembno je, da izberete igrala, ki bodo varna, s čim manj možnostmi za razne poškodbe 
otrok. Najpogostejše poškodbe so zaradi padcev z gugalnice ali trkov ob njo, padcev z višine in 
pri pristanku na tleh (gugalnice, tobogani, plezala), ob izgubi ravnotežja pri plezanju ali igranju 
na višini, do nesreč pa prihaja tudi, če se otrok ujame, zatakne, zagozdi ali obvisi na višini.
Poskrbite za razigrano in varno poletje najmlajših!

Nakupujmo 
za dopust

MODNI TRENDI OBLAčENJA

Moderno je vse, kar vam odlično pristoji 
in prinaša dobro počutje. Letošnja 
poletna moda je zelo raznolika in 
zagotovo prinaša nekaj za vsak okus. 
Pri ženskih modnih trendih je med 
zapovedmi grška obleka v nežnih barvah, 
narejena iz mehkih in lepo padajočih 
materialov, ki poudarja ženstven videz. 
Moderen je tudi afriški videz oblačil. 
Materiali so potiskani z afriškimi motivi in 
živalskimi vzorci v kombinaciji z lesenim, 
masivnim nakitom. Ne boste zgrešile 
z mornarskim stilom z navpičnimi in 
vodoravnimi črtami. Aktualna so oblačila 
z eno naramnico, tako imenovane harem 
hlače, naborki in rese, posebej na čevljih 
in torbicah, drzne ogrlice in visoke 
pete. Pri barvah je letošnje poletje zelo 
radodarno: na eni strani svetli peščeni, 
bež in pudrasti odtenki, na drugi močne 
barve: rumena, oranžna, pink, barva 
limete, kraljevo modra, vijolična, turkizna 
in rdeča.
Letošnje poletje prinaša svežino tudi v 
moško modo. Oblačenju dodaja igrivost 
in pisanost. Klasično obleko sveži s 
kravato, robčkom, ruto, pasom. Športnim 
oblačilom dodaja nakit, popotniškim 
pa klobuk, šal ali rutico okoli vratu. Ob 
klasičnih barvnih odtenkih od bele, bež, 
rjave in modre do črne in sive so tudi pri 
moških aktualne kombinacije močnih 
barvnih odtenkov (zelena, rumena, 
modra, roza, oranžna, vijolična) celo 
tako zelo, da so meje med moškimi in 
ženskimi barvami povsem zabrisane.
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Boutique Lea
MOŠKE IN ŽENSKE KOPALKE ZA MLADE IN STAREJŠE.

SEDAJ UGODNO!
NA VSE KOPALKE 20 % POPUSTA.

POSEBNA PONUDBA  
V MESECU JUNIJU: 
KUPIŠ 3, PLAČAŠ 2*

*(velja za določene artikle, najcenejši artikel je brezplačen)
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