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                Milí Podnikatelia! Milí Čitatelia! 

 

S radosťou Vám oznamujeme , že Priemyselná a obchodná komora Peštianskej 
župy a krajského mesta Érd už po tretíkrát organizuje  a financuje  

podujatie 

 

III. „ ÉRDSKA SÝKORKA“ – JARNÁ VÝSTAVA A TRH 

 

Toto podujatie už môžeme považovať za tradičné, ktoré podporuje aj miestna 
samospráva krajského mesta Érd. 

Kde, kedy a s akým obsahom  ponúkame trh? 

Podujatie sa uskutoční v športovej hale Érd Aréna (Érd, Velencei cesta 39-41.) 15.– 
17. 4. 2016 (piatok – szobota - nedeľa). 

Na ploche 3500m2 Vás očakáva vyše 200 vystavovateľov. Našim cieľom je aby sme 
konštruktívne využili túto obrovskú plochu na prezentáciu služieb, predajných stánkov 
a rôznych produktov pre zabezpečenie pestrosti a veľkého výberu.   

Na tomto podujatí sa môžete tešiť na bohatý kultúrny program, gastronomické, 
odborné a športové programi. Taktiež sa uskutoční kadernícka a make-up súťaž 
a obľúbená módna prehliadka. Tento rok sa medzi viacerými novosťami môžete vidieť  
aj medzinárodnú pétanque súžať. Na javisku sa vystriedajú speváci a tanečníci 
miestnych aj okolitých obcí a nevynechali sme ani hviezdov večera. Ako jeden 
z podprogramov po štvrtýkrát sa uskutoční odovzdanie ceny „Korrekt Partner“. 

Dôkazom toho, že pre nás je  návštevník najdôležitejší sme rozšírili repertoár stánkov 
s občerstvením ku ktorému patrí čapované pivo, chutné víno a dobrá pálenka.  

Na toto trojdňové podujatie je vstup voľný pre každého. Pri vstupe každý návštevník 
dostane výherný kupón z ktorých denne dvakrát vylosujú výhercov.  

Dúfame, že s pestrou ponukou a zaujímavým programom prilákame do nášho  metsa 
viac záujemcov. 

 

Ako by ste vedeli Vy podporiť výstavu? 

Hovorte o tom svojim známym! Pozvite na podujatie svojich kamarátov! Píďte a cíťte sa 
tu dobre! Vypočujte si prezentácie,  zabávajte sa, vyberajte z rôznych kultúrnych 
programov, oddychnite si pri poháre vína a nezabudnite, že každý deň môžete vyhrať  
atraktívne ceny.  

Čo očakávame my organizátori od tohto podujatia? 
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Dúfame, že aj tohtoročné podujatie bude úspešné, ak sa dá, tak ešte úspešnejšie ako 
v predchádzajúcich rokoch. Veríme, že  tieto tri dni budú významným aj so strany 
partnerstiev a, že dokážeme uzavrieť toto podujatie úspechom a dobrým pocitom.  

Srdešne Vás očakávame na „ Érdi Nyitnikék“! 

 

                                                                                                  dr. Kupcsokné Polyák Ágnes  
tajomníčka Karpatského regiónu a    

miestnej samosprávy 
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Program 

15.4.2016 – Piatok 

15.00 - Hudobný a tanečný sprievod 

17.00 – Slávnostné otvorenie 

17.15 – Vystúpenie tanečných súborov (Magtár Táncegyüttes, Kisharang Gyermektáncsoport) 

18.00 – Módna prehliadka 

18.00 – Noc profesií 

16.4.2016 – Sobota 

10.00 – Medzinárodná súťaž v Petanque 

10.00 – Érdska telovýchovná jednotka 

10.30 – Tanečný program  najmenšých baleríniek 

11.30 – Losovanie 

12.00 – Koncert pre deti 

13.10 – Merics Nikolett speváčka 

13.50 – Losovanie 

14.30 – Solti Ádám 

15.30 – Olívia Fitness (brušný tanec) 

16.00 – Tombola 

17.00 – Koncert skupiny Kis Company a Priatelia 

17.4.2016 – Nedeľa 

12.00 – Zahájenie kaderníckej súťaže 

10.00 – program Bubnovej školy Metronóm 

10.40 – Masters SE (akrobatický rock and roll) 

11.15 – Mikola Péter (interaktívny program pre deti) 

12.00 – Oriental Fantasy – Brušný tanec 

12.15 – Spevácky zbor Rózsaszirom Nótakör 

13.00 – Losovanie 

13.45 – Olívia Fitness  (fitness ukážka) 

14.00 – Zahájenie Make up súťaže 

14.00 – Szóka Júlia (operetná speváčka) 

15.00 – Zumba Kids a Zumba pre dospelých – ukážka 

15.30 – Odovzdanie ocenenia „Korrekt Partner” 



 
 www.pmkik.hu;    www.erd.hu;     facebook: www.facebook.com/erdi.nyitnikek.hu 

16.00 – Karibi Tánc Klub – ukážka salsa tance 

16.10 – Vyhodnotenie kaderníckej a make up súťaže 

16.50 – Koncert Sipos F. Tamás 

17.30 - Losovanie 

 


