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Kulturális és tudományos 

programok
2012. március 5–11.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra.

Információ: Száraz Istvánné, 
06-23/365-490/112

 

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra.

Információ: Száraz Istvánné, 
06-23/365-490/112

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. Tel.: 23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő–csütörtök  
8.30–15.30, péntek 8.30–12.00

2012. március 4-én, vasárnap 11 Órakor
Pöttyös Panni
mesejáték a Szösz Társulat

előadásában. Belépő: 1000 Ft,
Családi jegy 3200 Ft.

2012. március 11-én, vasárnap 18 órakor
Arbuzov: Kései találkozás
romantikus történet
Rendező: Kerényi Imre 
Jászai Mari és Kossuth-díjas, 
Érdemes és Kiváló művész
Szereplők:
Piros Ildikó Jászai Mari- és 
Déryné-díjas, Érdemes művész
Huszti Péter Kossuth-díjas, 
Érdemes és Kiváló művész
Díszlet: Wegenast Róbert 
Jelmez: Piros Ildikó
Belépő: 2500 Ft.

2012. március 12-én, hétfőn  19 órakor
Bödőcs Tibor önálló estje

Belépő: 2300 Ft.

Jegyek kaphatók a művelődési 
központ pénztárában, és a 
Domi Tours Utazási Irodában.
(Budai u. 24.) 

Mesemozi 2012. Tavasz III./1.
 „Kedvenceink”
 magyar rajzfilmsorozatok
óvodásoknak és kisiskolások-
nak. A háromalkalmas bérlet 
ára 1000 Ft, alkalmi belépő: 
400 Ft.
Március 21., szerda 10 és 14 óra
Az erdő kapitánya
színes, magyar rajzfilm 70 perc

Kiállítások 
Az előtéri tárlókban március 15-ig
„ Az érték bennünk van”
V. Nagy Ilona kiállítása

A fotógalériában március 5-április 
30-ig
Magyarország tájai
A Duna-Art Fotóklub tagjainak 
fotói

Ingyenes internethasználati 
tér
hétfő: 10–18 óráig, kedd-szerda: 10–18 
óráig, csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 10–15 
óráig 

A művelődési központ ingyenes 
WiFi-hozzáférést is biztosít.

Vitalitasklub 
Makai József 06-20/911-4652
Március 12., hétfő 17 óra
A lazítás szerepe és lehetőségei 
életünkben. (Meditáció). 
Előadó: Makai József

Intim jóga! széken ülve
„Idősebbek elkezdhetik” 
Csütörtökönként: 18.30-19.30
laza, kényelmes ruházatban 
Részvételi díj: 700 Ft/óra

Ha kedd, akkor…
… Kriston intim torna!
6 x 2 órás tanfolyam
keddenként: 17.30-19.30
12 órás tréning ára: 1400 Ft/2 
óra
Egyben fizetve: 8400 Ft/6 alka-
lom
Érdeklődni a helyszínen: vagy 
a 06 30/361-7456

Érd, Budai u. 4.
Tel.: 23/363-036,
www.foldrajzimuzeum.hu

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi fel-

fedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiállítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
Az érdi iskolásoknak 
a múzeum látogatása továbbra 
is ingyenes!
Az újonnan kialakított múze-
umpedagógiai  foglalkoztató-

ban szeretettel várjuk az óvo-
dás, általános és középiskolás 
tanulókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus 
06-23/363-036

Március 13., kedd 17 óra
Dr. Messik Miklós (a Magyar 
Emlékekért a Világban 
Egyesület elnöke): Széchenyi- 
emlékek nyomában, Európában 
című kötetének  bemutatója és 
vetített képes előadás. 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Előzetes
Március 21. (szerda) 18 óra
Irodalmi est
Vendégek: Háy János és Tarján 
Tamás. A rendezvény a Pest 
Megyei Könyvtár nyertes pályá-
zatának köszönhetően jött 
létre.

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása

Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10 – 19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10 – 18 h
szombat:  8 – 13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10 – 17 h
szombat:  8 – 13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10 – 18 h
kedd, szerda:  szünnap
csütörtök::  12 – 17 h
péntek:  10 – 17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12 – 17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő: zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12 – 17 h

ajánló

A két komponensű szórt poliuretán 
hab a hő- és vízszigetelő rendsze-
rek új generációját képviselik.

A Demilechez jelenleg két ter-
mék: a Sealection 500 és a Heatlok 
Soy tartozik. Mindkét termék hőve-

zetési tényezője rendkívül alacsony, 
ezért kiváló hőszigetelő anyagok. 
A Demilec előnye, hogy a hagyo-
mányos módszerekkel szemben 
szórt hab jellegéből adódóan töké-
letesen kitölti a rendelkezésére álló 
teret, még a legapróbb réseket, 
zugokat is. A felvitel után másod-
perceken belül megduzzad saját 
nedvességtartalmát felhasználva. 
Duzzadásával az anyag hozzáta-
pad a határoló szerkezetekhez, 
és tökéletes légzáró réteget alkot 
azokkal együtt.

Hőszigetelés mellett a 
Demilec nagymértékben tom-
pítja a külvilág zajait és kizárja 

a szálló allergéneket, a por- és 
pollenszemcséket.

Lágy hab beltérbe
A SEALECTION® 500 nyitott cel-

lás poliuretán lágy hab hőszige-
telő rendszer. A felhordás után 
pillanatokon belül látványosan 
önmaga 120-szorosára duzzad, 
nagyon alacsony, 8 kg/m3 körüli 
beépített sűrűséget eredmé-
nyezve. 

Alkalmas fa- vagy fémvázas 
könnyűszerkezetes családi házak 

és egyéb épületek tartóváz közötti, 
valamint tetőtér-beépítések szaru-
fák közötti hőszigeteléseként, de 
alkalmazható szerelt válaszfalak 
hő- és hangszigetelésére is.

A kivitelezés rendkívül haté-
kony, gyors és egyszerű. 

Kemény hab bárhová
A HEATLOK® SOY igazi áttö-
rés a hőszigetelések között. A 

zárt cellás poliuretán kemény hab 
környezetbarát gyantakomponense 
megújuló forrást (szójaolajat), vala-
mint újrahasznosított műanyagot 
tartalmaz, míg hajtóanyaga nem 
rendelkezik ózonkárosító káros-
anyag-kibocsátással. A 35 kg/m3

körüli beépített sűrűség és 195 
kPa-os nyomószilárdság kőkemény 
habot eredményez, mely páratlanul 
alacsony, 0,0217 W/mK hővezetési 
tényezővel büszkélkedhet. Egészen 
egyedülálló tulajdonságai közé tar-
tozik, hogy párazáró és teljesen 
vízhatlan, vízszigetelő anyagként is 
felhasználható.

Alkalmas a legkülönbözőbb sze-
relt és hagyományos szerkezetek 
kül- és beltéri hőszigetelésére. 
Alkalmazható lábazati hőszigetelés-
ként, aljzatszigetelésként, pinceszi-
getelésként, vakolat alatti homlokzati 
hőszigetelésként, de felhasználható 
speciális hőszigetelési feladatokra 
(pl. tartály- vagy csőszigetelések-
re) is. Kiváló hőszigetelő képessége 
különösen alkalmassá teszi passzív-
házak hőszigetelésére, mely a pára- 
és légzárást is megoldja egyúttal. 
Meglévő tetőterek hőszigetelése 
egyszerűen, gyorsan kívülről (csak 
a cserepek leszedésével) megold-
ható. Épületek hőtechnikai korszerű-
sítésénél a fent említett különleges 
tulajdonsága miatt akár 50-70%-os 
energia megtakarítás érhető el.

Elérhetőség:
www.spfszigeteles.hu,
info@spfszigeteles.hu,

+36-20/370-0818

Ingyenes helyszíni szaktanácsadás,  hőtechnikai méretezés szerkezetekre.


