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BTC City Murska Sobota 
ponovno nagrajuje!

Velika nagradna igra …
Jesen je pred vrati. Že spet ali končno? Po takšni katastrofalni suši, ki 
je prizadela tudi marsikaterega kmetovalca iz naše regije, po raznih 
političnih in gospodarskih zdrahah, po raznih napovedih, kako bo samo 
še slabše, verjetno končno. Jesen je pred vrati.

Pri nas pa stvari tečejo malo drugače. Naj na začetku omenim veliko 
pridobitev za naše središče in našo regijo, ki bo veliko pripomogla k 
čistejšemu in manj obremenjenem okolju, sončno elektrarno. Razprostira 
se na več kot 8000 kvadratnih metrih strehe našega centra, proizvede 
pa več kot 570.000 kilovatnih ur električne energije na leto. V omrežju 
je že od 15. junija letos.

Že lansko jesen pa smo vam obljubili, da naša nagradna igra ne bo 
zadnja. Samo podatek, da je naše nakupovalno središče v tem času 
enega leta obiskalo več kot dva milijona kupcev, nam pove, da moramo 
vztrajati. Srečnež bo dobil Hyundai i.20 Avtohiše Meško iz Murske 
Sobote.

Tudi pester jesenski zabavni program v Kegl Cityju se nam obeta. 
Samo v septembru smo za začetek jesenskih dni pripravili kar dva 
večja koncerta. Ivan Zak nas je obiskal 1. septembra, legendarna in 
vedno boljša Neda Ukraden pa nas bo zabavala 22. septembra. 
Napovedujem še Festival nakupov in zabave, ki bo 20. oktobra, trgovci 
pa bodo ponovno pripravili ugodne nakupe, poskrbljeno bo za zabavo 
in razne atraktivne delavnice v otroški igralnici Beti in Cej. 

Vabilo za obisk nakupovalnega centra BTC City Murska Sobota velja, 
poiščite nagradni kupon pri naših prodajalcih ali na spletni strani, 
mogoče pa avto čaka prav vas!

Mitja Horvat, direktor

Vse od 12. septembra do  
1. decembra boste obiskovalci 
BTC Cityja Murska Sobota  
lahko sodelovali v veliki tradici-
onalni nagradni igri in se pote-
govali za supernagrade. Glav-
na nagrada je osebni avtomobil 
HYUNDAI i.20, CLASSIC, 
dobavitelja Avtohiše Meško. 
Poleg glavne nagrade bomo 
podelili še pet manjših nagrad v 
obliki darilnih bonov.

Kupone dobite v vseh trgovinah 
BTC-ja in na spletni strani www.
btc-city.com. Vse, kar morate 
storiti, je, da nagradni kupon 
izpolnite oziroma odgovorite na 

nagradno vprašanje in pripišite 
svoje podatke. Izpolnjen kupon 
vrzite v nagradni avtomobil, ki je 
v avli nakupovalnega središča 
BTC City. 

Nagradna igra bo končana  
1. decembra z zabavno in 
glasbeno prireditvijo ob 14. 
rojstnem dnevu BTC Cityja 
Murska Sobota in nekdo izmed 
obiskovalcev bo postal srečen 
lastnik novega avtomobila.

Pravila nagradne igre so 
objavljena na nagradnem 
avtomobilu v avli BTC Cityja in na 
spletni strani www.btc-city.com.

Sobota, 15. 9. 2012, ob 9. uri 

Predstavitev  
avtohiše Meško  
s testnimi vožnjami

Dogodki ob tednu otroka v BTC Cityju

Od 3. do 5. oktobra med 17. in 19. uro 
ekodelavnice pod  
mentorstvom ekološkega centra
- izdelovanje skulptur  
iz odpadnega materiala
- izdelovanje ekovreč  
s poslikavo

Otroci, vabljeni! Skupaj  
bomo ustvarjali in se učili, kako  
poskrbeti za čistejšo naravo.

Sobota, 6. 10. 2012, ob 11. uri

ekološka predstava Pogumni jelen
družinskega gledališča Kolenc
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VELIKI KONCERT
Sobota, 22. 9. 2012, ob 21. uri

Vstopnice na voljo v Kegl Cityju,  
v predprodaji 8 evrov,  

na dan koncerta 10 evrov.

NEDA  
UKRADEN

Ekološka predstava Pogumni jelen

Jelen je ekolog. Skrbi ga, ker ljudje tako grdo delajo z okoljem. 
Povsod ležijo smeti in jelen je odločen, da bo to spremenil. Odpravi 
se v mesto, kjer spozna, da stvari sploh niso rožnate. Spozna Matica, 
ki mu je dolgčas in za zabavo onesnažuje okolje. Zaradi vztrajnosti, 
ljubezni do narave in ob pomoči otrok jelenu uspe: skupaj z njimi 
namreč spoznamo, kako pomembno je razvrščati odpadke, saj lahko 
s tem rešimo življenje marsikateremu drevesu.
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NIKE
otroška trenirka | v rdeči. črni ali modri barvi

ZA 
OTROKE

KILIMANJARO
otroška softshell pohodna jakna

UMBRO
dvoranski copati 

29.99

59.99

NIKE
otroška majica

ZA 
OTROKE

29.99

44.99

29.99

14.99

ZA 
OTROKE

Ponudba velja v poslovalnici 
Hervis Murska Sobota 

od 12. 9. do 19. 9. 2012
do razprodaje zalog.

Trgovina je odprta tudi ob nedeljah 
od 9. do 13. ure

Vremenske razmere so bile letos 
zelo prijazne do paradižnikov, 
zato ne čudijo velike količine 
pridelka, kot tudi niso presenetljive 
letošnje količine domače 
paradižnikove mezge. Vse bolj 
popularno pa postaja tudi sušenje 
paradižnikov.

Za sušenje paradižnikov je 
najbolje izbrati zrele paradižnike 
in vrsto, ki ima čim manj semena 
in je bolj mesnata. Zato za 
sušenje najpogosteje uporabljajo 
pelate. Priporočljivo je tudi, 
da so paradižniki narezani na 
približno enako velike kose, tako 
da se  enakomerno posušijo. Pred 
sušenjem jim odstranimo seme in 
jih posolimo, po želji se jim lahko 
doda še kakšno začimbo, kot 
so bazilika, origano ali česen. 
Možnosti, kje sušiti, je več. Lahko 
jih sušimo v pečici, dehidratorju 
ali na soncu, a so sončni žarki 
dolgotrajnejša različica sušenja 
in še zaščititi jih moramo pred 

vlago, umazanijo … Če se 
odločimo za sušenje v pečici, je 
dobro, da vratca pečice pripremo 
in jo vsake toliko začasno tudi 
ugasnemo, da se paradižniki ne 
izsušijo preveč. Pomembno je, da 
so paradižniki nekoliko mehki, 
vendar v notranjosti suhi, sicer je 
večja možnost nastanka plesni. A 
tudi zelo suhe (trde) paradižnike 
se da uporabiti, če jih na primer 
zmeljemo v kavnem mlinčku in 
dodajamo jedem v obliki prahu. 
Priporočljiv čas sušenja v pečici 
je od tri do šest ur, odvisno od 
debeline (kosov) paradižnikov.

Sušeni paradižniki imajo močnejši 
okus kot mezga, zato jih jedem 
dodajamo kot začimbe. Za daljši 
obstanek posušenih paradižnikov 
pa jih lahko prelijemo z oljem 
(najbolje olivnim) in hranimo v 
temnem prostoru. Čez čas se olje 
navzame paradižnikove arome in 
se ga prav tako lahko uporablja 
za pripravo različnih jedi.

Sušeni (domači) 
paradižniki vse  
bolj moderni
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Pokroviteljica nagradne križanke:  
Velana, d. d., Šmartinska cesta 52, 
1000 Ljubljana

1. nagrada: darilni bon v vrednosti 50 € 
2. nagrada: darilni bon v vrednosti 30 € 
3. nagrada: darilni bon v vrednoti 10 € 

Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici do 28. 
9. 2012 na naslov: BTC, d. d., Nemčavci 1 d, M. Sobota. 
Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji številki 
Oglasnika. Potrdila o nagradi bomo poslali po pošti.
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Ultrabook prenosnik 
                       IdeaPad U310
Ločljivost 1366 x 768 px, diagonala zaslona 33,7 cm (13,3“), HDMI izhod, 2x hiter 
USB 3.0, Windows 7 Home Premium SLO/ANG 64-bit. Garancija 1 leto.

• Procesor: Intel® Core™ i3-3217M 1,8 GHz
• Trdi disk: 500 GB SATA2 5.400 obr. + 24 GB SSD
• Pomnilnik: 4 GB DDR3 1.600 MHz
• Grafika: Intel HD

080 29 02 P
om

očnik na liniji

Pomoč na liniji je
 rešitev

BREZPLAČNO!
Pozabite na težave z uporabo računalnika! 

Vsi prenosniki nad 500 €
do 24 obrokov!

Polog min. 100 € + do 24 obrokov.

EOM 0%

Z nakupom prenosnika v trgovinah Big Bang ste si zagotovili brezplačno podporo pri uporabi!

Pokličite Pomočnika na liniji Avtenta.now če:
računalnik deluje prepočasi,
želite namestiti elektronsko pošto, spletni brskalnik, MS Office programe (Word, Excel, …),
želite registrirati profil na spletnih aplikacijah (Facebook, Twitter, Youtube, …),
sumite, da je vaš računalnik napadel virus ali želite namestiti protivirusno zaščito,
imate z uporabno kakšne druge težave. 

* Cene na obroke so informativne. Izračunane so: osnovna cena razdeljena na informativno 
število obrokov (zaokroženo na dve decimalni števili), zadnji obrok se prilagodi znesku nakupa.

74999

EOM = 0 %. Več o ponudbi na www.bigbang.si
10000 + 24 x 2708

Informativni izračun *

obrokovpolog

cena za kos

Eleganten, izredno tanek in zmogljiv
prenosnik z izjemno vzdržljivo baterijo.

Big Bang, d.o.o. | Šmartinska 152, Ljubljana | Tel: 01 309 37 00 | Ponudba velja od 16. 8. do 2. 10. 2012 oziroma do prodaje zalog. | Cene so v € in vsebujejo DDV. | Tiskarske napake niso izključene.
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Izrežite tukaj!

Še ne veste, katero 
ležišče bi bilo pravo 
za vas?
Ljudje se med seboj razlikujemo, vsak je drugačen in poseben, zato tudi vsako ležišče ni 
primerno za vsakogar. Ali bi bilo za vas primernejše zelo kakovostno ležišče iz lateksa ali 
pa morda vodna postelja? To lahko skupaj ugotovimo v Spalnem studiu Vitapur-Hitex!

ali

Vodne postelje Vitapur nudijo podporo telesu z vodo, ki razbremeni 
pritisk na telo, ugodno vpliva na krvni obtok in omogoča miren 
spanec brez nepotrebnega obračanja. Toplota ogrevanih vodnih 
postelj sprošča mišice in pospešuje prekrvavitev.

Vodne postelje z vzglavno stranico in podstavkom v želeni barvi. 
V ceni je vključeno vse od vodnega jedra do vrhnje prevleke. Torej 
brez vsakršnih doplačil! In ker smo prepričani, da vam bo postelja 
dolgo časa izvrstno služila, vam dajemo 10-letno garancijo za 
vodna jedra in 5-letno garancijo za grelce!

Kar 7 različnih con iz kakovostnega lateksa enakomerno podpira 
vaše telo. Prednost ležišča je tudi snemljiva in pralna prevleka 
Clean Cool z unikatno sposobnostjo odvajanja vlage od vašega 
telesa.

Trendi izdelave klasičnih ležišč se vse bolj usmerjajo v uporabo 
naravnih materialov, ki so zdravju prijaznejši in omogočajo mirnejši 
spanec brez alergij in potenja. Takšen material je lateks – predelani 
naravni kavčuk. Sodobna ležišča so 7-consko oblikovana, kar 
pomeni, da je vaše telo deležno enakomerne podpore kar 7 con 
različnih trdot.

Vodne postelje Vitapur Premium Exclusive

‘’All Inclusive’’ ponudba vodnih
postelj Vitapur

Ležišče iz lateksa 
Clean Cool Basic

Kakovostna 7-conska ležišča iz lateksa

Vodne postelje Vitapur:

do 700,00 €
sejemskega prihranka

Ležišče iz lateksaClean Cool Basic:- 35 % sejemskega popusta

Šifra: MOS510

Sejemski kupon5% 10%in popust

Veljavnost: od 12.9 do 18.9.2012.

5% popust velja pri nakupu akcijskih izdelkov in 10% popust na izdelke, ki niso v akciji.

Izkoristite ga v Spalnem studiu Vitapur-Hitex ali pri naročilu preko telefona na  (03) 757 14 40!
Spalni studio Vitapur-Hitex, 1. nadstropje www.vitapur.si


