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Razkošje v naravi – piknik
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Polepšajmo in osvežimo dom

To je moje mesto!
Brezplačni oglasnik nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota – številka 70 – letnik 12 – april 2010

NAGRADNA IGRA

N A GR A DE
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Predstavitev
naprav
za fitnes z
animacijo

Sobota, 24. 4. 2010,
od 9. do 18. ure
Predstavitev
zdravih
izdelkov
Spar Vital
z degustacijami

Nagrajenci nagradne
križanke VELANA

NAGRADE

Darilni bon v vrednosti 50 eur
Marija Kavaš, Odranci
Darilni bon v vrednosti 30 eur
Ibolka Haložan, Radenci
Darilni bon v vrednosti 20 eur
Marija Berke, Murska Sobota
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Pravila velike nagradne
igre najdete na spletni
strani www.btc-city.com
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Sobota, 8. 5. 2010,
ob 11. uri
Otroška zabava
z BENOM

Zabave v
Kegl City
Planetu
ob 20. uri
24. 4. skupina
PLAMEN
1. 5. skupina
BLUE PLANET
8. 5. skupina
MODRA CONA
15. 5. skupina
EN CENT BEND

Chopard Brilliant Wish
Diamant, znak prestižnega draguljarja
Chopard, je bil navdih za dišavo Wish,
čarobno mešanico dišav rož,
dišečih dreves Orienta
in dragulja. Moderna in
svetleča cvetličnost
Brilliant Wisha popelje
žensko, ki ga nosi, v svet
čarovnije, ljubezni do
življenja in strasti.
Zaželite si … Brilliant Wish …

Nagradna igra BEAUTY WORLD STRIKE
Ne zamudite nagradne igre, saj ob nakupu v Beauty Worldu
prejmete kupon za 20-odstotni popust za igro ure bowlinga v
Kegl City Planetu.

Pomladna poslikava nohtov
SAMO 5 evrov
vsak PETEK in SOBOTO
Rezervirajte svoj termin!

Zabava za otroke
z junakom iz
risanke Ben 10
8. 5. 2010 ob 11. uri
Desetletni Ben odkrije
skrivnostno napravo, s
pomočjo katere se lahko
spremeni v različna nadnaravna
bitja z neverjetnimi močmi.
Moč, ki jo ima, mu koristi v
boju proti zlu in zavisti, on
nikomur ne popusti, njegovo
ime poznajo vsi – Ben 10!

NAPOVEDUJEMO

Pošta Slovenije
SET, d. o. o., Ljubljana – Polje Distribucija
33.300 Tisk

NAGRADNA IGRA

Kaj morate narediti?
Nagradni kupon, ki
ga dobite v vsaki
trgovini, samo
izpolnite in ga vrzite
v skrinjico, ki je v
avli nakupovalnega
središča. Večkrat
boste prišli v
BTC City in več
nagradnih kuponov
boste izpolnili, več
možnosti boste
imeli! Potem
počakajte na srečo
in morda bo prav
vam pomagala, da
boste na žrebanju,
ki bo 26. junija
v BTC Cityju v
Murski Soboti, med
nagrajenci.

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana Naklada

Sobota, 24. 4. 2010,
od 10. do 12. ure in
od 16. do 18. ure

Od 21. aprila do
26. junija 2010
boste obiskovalci v
kateri koli trgovini
v nakupovalnem
središču lahko
sodelovali v veliki
nagradni igri in
se potegovali za
zanimive nagrade –
nakupovanje v BTC
Cityju za 1000, 600
in 400 evrov ter
50 evrov za deset
srečnežev.

Venera, agencija za trženje, Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota Izdajatelj

V nakupovalnem središču BTC City Murska Sobota nadaljujemo tradicijo nagrajevanja obiskovalcev.
Z razstave izdelkov ob dnevu Zemlje

OTVORITEV MAJA

Razstava izdelkov
ob dnevu Zemlje
SPOŠTUJMO JO,
OČISTIMO, VARUJMO –
SPREMENIMO
V ŠE UPORABNO
Razstavljajo vrtci
iz Murske Sobote

Veronika Železnik Vsebinska zasnova in oblikovanje

9. 4.–26. 4. 2010

brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva Urednica

Nakupujmo v BTC Cityju
Murska Sobota

Vabimo
vas …

Oglasnik
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razrezana
cena
10 obrokov
EOM 0%

Ob nakupu prenosnika Toshiba L555-124
in kateregakoli Samsung monitorja vam
podarimo univerzalno priključno postajo
Toshiba Dynadock V10
Na to postajo lahko imate priključeno vso vašo
periferijo, USB naprave, do dva LCD monitorja,
tiskalnik in mrežno opremo, ter jih z enim samim
USB kablom priključite v vaš prenosnik. Idealno za
domačo pisarno.

4

SPOMLADI IMAMO VELIKO IZBIRO ENOLETNIC IN TRAJNIC
ZA BALKONE, GREDE IN GROBOVE … ZASADIMO VAM
BALKONSKA KORITA, KI VAM JIH PRIPELJEMO DOMOV.
Praznujemo 15 let.

Cvetličarna

Florjana

Jožica Horvat, s. p., Nemčavci 10 a, Murska Sobota

27. APRILA VAS VABIMO
NA DAN ODPRTIH VRAT.
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Razkošje v naravi – piknik
V imenu meseca maja ni
več črke r, kar naj bi po izročilu naših prednikov pomenilo,
da lahko brezskrbno ležemo
v travo in v naravi pohajkujemo bosi. Prav prvomajski prazniki so priložnost, da jih izkoristimo za prvi letošnji piknik
v naravi in se predamo užitkom, ki jih ponujajo sveža zelena trava ter vonj in okus hrane, pripravljene na žaru. V
okolju, kjer živimo, je možno
izbirati med različnimi lokacijami za piknik. Lahko ostanete na domačem dvorišču,
lahko se podate na eno od
urejenih lokacij za piknike, za
bolj romantične duše bo pravi
izbor travnik na Goričkem ali

ob Muri. Če bo vreme bolj kislo, pa je lahko prav primeren
prostor tudi domača terasa ali
balkon, ki je že ozaljšan z zelenjem.
Dovolj bo že, če boste na
ozelenel travnik razgrnili odejo. Če vam ni do sedenja na
tleh, potrebujete samo zložljive stole in mizico. Lepo košaro napolnite z jedmi, ki ne
potrebujejo hladilnika, v hladilno torbo pa spravite tisto
bolj občutljivo hrano, predvsem meso, ki ga boste pekli na žaru, in pijačo. Odločite se za jedilnik s preprostimi
jedmi, da na dan piknika ne
bo treba nikomur garati. Hrano in pijačo postrezite v pla-

stičnih krožnikih in kozarcih, s
sabo vzemite dovolj papirnatih brisač. Na pikniku bo zagotovo lepše, če boste poskrbeli
za peko na žaru. Ponudba žarov je zelo raznolika in cenovno sprejemljiva. Peka na žaru
bo zelo preprosto opravilo, če
si boste doma pripravili različna nabodala, čevapčiče, pleskavice, piščančje perutničke. Tudi pečena zelenjava in
krompir sta lahko zelo okusna. In celo kakšno sladico
lahko spečete na žaru – slasten bo na primer ananas.
Poskrbite tudi za zvrhan
koš aktivnosti, v katerih bodo
lahko vsi sodelovali. In brezskrbno uživajte!

MURSKA SOBOTA

redna cena 3,55

redna cena 3,42

V AKCIJI

V AKCIJI

2,45

2,73

CENEJE

30%

^evap~i~i ali Pleskavice

Blagi ajvar
Natureta, 1 kg

XXL, pakirano, AVE GRILL, 720 g;
480 g + 240 g GRATIS

CENEJE

20%

M
E
G
A
cena

Pivo Jelen
5% alk.,
plastenka,
2l

redna cena 2,86

V AKCIJI

2,49
CENEJE

12%

Kov~ek na kolesih
razli~ne barve
velikost 51 cm

redna cena 19,99

V AKCIJI

9,99
Skuša
sveže, postrežno, 1 kg

4,29

Mlada ~ebula
1 kg

1,79

CENEJE

50%

• velikost 61 cm 14,99
(50% ceneje,
redna cena 29,99)
• velikost 71 cm 19,99
(50% ceneje,
redna cena 39,99)

Ponudba velja v megamarketu Interspar Murska sobota od 21.4. do 4.5.2010 oz. do prodaje zalog.
SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26 www.spar.si; Vse slike so simbolne.
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Okno je oko doma, zato ga moramo redno vzdrževati in čistiti –
Zavese na oknih pa so kot ličilo na očeh, polepšajo zunanjost in
notranjost doma ter ščitijo pred agresivnim soncem in radovednimi pogledi
Zavese s svojo barvno igrivostjo obogatijo vsak prostor. Barvno paleto lahko dopolnimo z dekorativnimi
pregrinjali, prti in blazinami. Oblikovalci in modni svetovalci se letos pri izbiri materialov za zavese navdušujejo
nad svilo in viskozo. Paleta barv je zelo široka, med zmagovalnimi modnimi kombinacijami pa naj bi bila črno-bela.
V prostore, v katerih prevladujeta enostavnost in svežina, pa morda za spremembo
lahko namestite lahke zavese umirjenih barv z diskretnimi vzorci geometrijskih oblik.

Velana

POLEPŠAJMO IN
Naravni materiali bodo poskrbeli, da bo vaše spanje res počitek.

VSE NA ENEM MESTU – raznovrstna ponudba
za vse želje in le najboljše v vseh cenovnih razredih

Nova kolekcija blagovne znamke Svilanit – kolekcija Ozare

Kot strokovnjaki na področju zdravega, mirnega in udobnega spanja smo v naš program
uvrstili tudi program vodnih postelj za popolno zadovoljstvo tudi najzahtevnejših. Tako
lahko na enem mestu preizkusite vsa najbolj prilagodljiva, kakovostna in zdravju prijazna
ležišča – v vseh cenovnih razredih in za zadovoljitev vseh vaših zahtev in želja.
V naši ponudbi so kakovostna in cenovno ugodna ležišča iz hladno penjene pene;
točkovno izjemno prilagodljiva, zračna, naravna ležišča iz latexa in NOVO V PONUDBI –
popolnoma prilagodljive, higienične in temperaturno nastavljive VODNE POSTELJE.

Mladostna kolekcija v pomladnih barvah nagovarja k veselju.
Brisače so izdelane v dvobarvnem double face videzu, z reliefno borduro, ki ima vtkanega
Svilanitovega metuljčka. Desen je enostaven v obliki prekinjenih črt, ki spominjajo na šive.
Minimalizem desena in dobra kakovost (500 g m2) poudarjata vodilo: »Manj, toda boljše!«
Jope z zadrgo imajo poudarke na barvni kombinaciji, so praktične, športne, igrive.
Kontrastna vezenja v obliki šivov na rokavih, žepih in kapuci nadgrajujejo model.
Kolekcija OZARE je namenjena vsem, ki imajo dinamičen, preprost in radosten stil življenja.

Hitex

Svilanit
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Akvarij polepša in obogati dom, vendar njegovo vzdrževanje zahteva
skrbnega gospodarja, ki mora upoštevati pravila sodobne akvaristike
Ni dovolj vedeti, da akvarijske ribe potrebujejo dovolj prostora, vodo z njihovim zahtevam primernimi parametri ter
ustrezno in kakovostno hrano. Še na desetine podrobnosti je, ki jih moramo upoštevati tako pri postavitvi kot poznejšem
vzdrževanju akvarija, zato svetujemo, da se z njimi najprej seznanite iz kar obsežne literature in v akvaristični prodajalni.
Potem bo odločitev za nakup akvarija prava, njegovo vzdrževanje pa vam bo v užitek. Bo res tista lepa, živa slika v domu …
Če živite v hiši s prostornim dvoriščem, ste skrben gospodar in imate ob tem še veliko prostega
časa, je lahko prijetna osvežitev tudi manjši ribnik na dvorišču. Vaš izziv za letošnje poletje?

ZOO market

OSVEŽIMO DOM
Mrzla jutra so preteklost, zato lahko brez skrbi okna in
balkone okrasimo s cvetjem, ki bo v okras in ponos doma

Pri jedilni posodi je trend pisano na belini

Nekaj praktičnih nasvetov: stara korita pred saditvijo skrbno očistite, sadite v že pripravljeno
neokuženo mešanico šot oziroma zemlje z nekaj glinenimi delci, ki bodo preprečevali izsušitev,
v isto korito sadite rastline z vsaj približno enakimi potrebami, pred zasaditvijo jih razporedite po
koritu in se prepričajte, da je razvrstitev primerna, rastlino v koritu posadite enako globoko, kot
je bila v lončku, in jo narahlo pritisnite navzdol ter ob koncu saditve nežno zalijte.
Na sončno stran lahko zasadite navadno bršljinko, med njo pa enoletnico bidenis. Lahko
se odločite tudi za navadne pelargonije, ki so ena najstarejših okenskih oziroma balkonskih
rastlin. Lahko jih tudi kombinirate. Malo bolj zahtevne so surfinije in zanje je priporočljivo, da jih
sadite samostojno. Lep izbor so lahko tudi begonije, dalije, fuksije, sončne ali senčne vodenke
in široka paleta cvetja, ki ga ponujajo sodobne cvetličarne. Sadite jih lahko v modnih barvnih
kombinacijah. Letos so najaktualnejše: modro - rumena, vijolično - bela in rdeče - oranžna. In ne
pozabite – moderne so tudi balkonske zasaditve z zelišči.

Stekleni kozarci in posode so načeloma trajni, vendar jih z uporabo najrazličnejših gospodinjskih
aparatov pogosteje poškodujemo, veliko se nam jih tudi zlomi. Trajnost kuhalne posode je
odvisna predvsem od njene kakovosti. Izkušene gospodinje pa svetujejo, da bi morali kuharsko
posodo brez slabe vesti zamenjati po petih letih intenzivne uporabe.
Običajno se spomladi odločimo, da naredimo v kuhinji red. Zdaj je pomladno čiščenje že
opravljeno. Izločili ste poškodovane krožnike, kozarce, odrgnjeno teflonsko posodo in vse
drugo, kar je odslužilo. V kuhinjskih elementih je nastala praznina, manjkajočo posodo pa
zelo pogrešate. Nič hudega! To je priložnost, da kuhinjo osvežite z novim kuhinjskim priborom.
Odločite se za kakovostne izdelke. Če doma redno kuhate, izberite najboljšo kuhalno posodo,
pri jedilni posodi je trend pisano na belini in kombinacija različnih oblik, pri kozarcih pa
zagotovo ne boste zgrešili, če bodo vaš izbor kakovostni gladki stekleni kozarci različnih oblik. S
takšno posodo in kozarci boste lahko pripravili prijeten vsakodnevni pogrinjek, pa tudi k bogati
dekoraciji ob slavnostnih pogrinjkih se najbolj podajo preprosti krožniki in gladki kozarci.

Florjana

M bazar
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GET
MOVwwIwN.h’ervis.si
Veljavnost ponudbe
je od 21. 4. do
vključno 3. 5. 2010
samo v poslovalnici
Hervis Murska Sobota

49.99

NJ
KILIMA

a
Najnižja cen goriji.
te
i ka
v posamezn

ARO

Trgovina je odprta
tudi ob nedeljah
od 8. do 13. ure

moška ali ženska soft shell jakna

169.99

89.99

Najnižja cenagoriji.
kate
v posamezni

CO
S C IR O C
reet
L if e S t

žensko ali moško mestno kolo |
26 col | 18 prestav | oprema Shimano z vso dodatno opremo

19.99

SEEMS
er
F r e e w a lk

moška ali ženska športno-modna
obutev | zgornji del iz tekstila | podplat iz gume
POLVISOKI MODEL: 19.99 -40% 11.99
oglas_BTC Murska Sobota.indd 1

CO
S C IR O C
Buster
S a ll y a li

ZA OTROKE DOTI
S
3. LETA STARO

otroško kolo | 12 col | za otroke stare do 3 leta

49.99

I
OTROŠK IVI
J
L
V
NASTA JI
ROLER

X-FACT
lo w e r
M a g ic F
r
a li S p id e

otroški nastavljivi rolerji | ABEC 3 ležaji |
velikost koles 64/70x24 mm |
velikosti 28 do 31, 32 do 35, 36 do 39
19.4.2010 9:20:42

