
MKKP SEGÍTŐ OKOSÍTÓ ÉS SZÉPÍTŐ DOKUMENTUMOK

FIGYELEMFELHÍVÓ AKCIÓK
_______________________________________

Mi a célja?

Vannak dolgok, amiket bármennyire is szeretnénk, szimplán a közösségi
cselekvéssel nem tudunk megjavítani. Hívjuk hát fel az illetékesek figyelmét.

Az MKKP finanszíroz, technikai segítséget ad és toboroz – a kivitelezés a helyiek
büszkesége.



_______________________________________

CSÚNYA FALFELÜLET

Omladozó, felújítandó falak és egyéb függőleges felületek “kezelése”.
Ügyeljetek rá, hogy ne valaki magántulajdona legyen.

Légkapalács fejű harkály

Hozzávalók: Légkalapács fejű harkály
plakát, valami amin lekened, PK3

ragasztó, nagy ecset.

Légkapalácsos szurikáta

Hozzávalók: Légkalapácsos szurikáta
plakát, valami amin lekened, PK3

ragasztó, nagy ecset.

Körfűrészes sün
(új)

Hardcore - Vonatos Orbán (kis
méretű)

Hozzávalók: Körfűrészes sün plakát,
valami amin lekened, PK3 ragasztó,

nagy ecset.

Hozzávalók: Kis Vonatos Orbán
stencil, kétoldalú ragasztó, fekete

graffiti spray



Hardcore - Vonatos Orbán (nagy)

Hozzávalók: Vonatos Orbán plakát,
valami amin lekened, PK3 ragasztó,

nagy ecset.

Hardcore - Szupermészáros

Hozzávalók: Szupermészáros plakát

Füstölő gyár

Hozzávalók: Gyár plakát, valami amin
lekened, PK3 ragasztó, nagy ecset.

valami amin lekened, PK3 ragasztó,
nagy ecset.



_______________________________________

KÁTYÚ
Olyan járda- és útszakasz ahol balesetveszélyes kátyúk vannak.

Kátyúevő szörny

Hozzávalók:
Kátyúevő szörny stencil,

fekete és sárga színű graffiti spray

Emléktábla

Hozzávalók: Kátyú emléktábla,
rögzítéshez: gyorskötöző, cölöpök

Kátyúevő Pacman

Hozzávalók: PacMan stencil,
sárga színű graffiti spray

Kátyúnövény - járdára!

Hozzávalók:
föld,

néhány növény

Kátyúrezervátum

Hozzávalók: Kátyúrezervátum táblák,
rögzítéshez: gyorskötöző, cölöpök

Átjáró Dél-Koreába

Hozzávalók: Átjáró Dél-Koreába tábla,
gyorskötöző, cölöpök



_______________________________________

GYORSAN HAJTÓ AUTÓK

Fekvő rendőr

Hozzávalók: Fekvő rendőr stencil,
fekete és fehér színű graffiti spray. Kis

forgalmú időszakban csináld.

Közveszélyes gyerekek

Hozzávalók: Közveszélyes gyerekek
tábla, rögzítés: gyorskötöző, cölöpök

Útszéli macsek

Hozzávalók: macska tábla, rögzítés:
gyorskötöző, cölöpök



_______________________________________

TILOSBAN PARKOLÓ AUTÓK

Godzilla

Hozzávalók: autókat dobáló Godzilla
tábla, rögzítés: rögzítés: gyorskötöző

Felakasztott autó

Hozzávalók: felakasztott autó tábla,
rögzítés: rögzítés: gyorskötöző

Vadászok

Hozzávalók: vadászos autós tábla,
rögzítés: rögzítés: gyorskötöző

Kerékbilincs

Hozzávalók: karton kerékbilincs, cellux
vagy ducktape

_______________________________________

TÖREDEZETT JÁRDASZAKASZ

Négyszín-festés

Hozzávalók:

4 féle színű oldószeres zománcfesték,
4 darab ecset, higító, rongy darabok.

Bővebb leírást itt találsz.

https://ketfarkukutya.mkkp.party/wp-content/uploads/2021/08/N%C3%A9gysz%C3%ADnfest%C3%A9s.docx-6.pdf


_______________________________________

LEKOPOTT GYALOGÁTKELŐHELY

Zebrát evő oroszlán

Hozzávalók: Zebrát evő oroszlán
stencil, graffiti spray: fehér,

narancssárga, piros

Zebrát evő pacman

Hozzávalók: Pac Man stencil,
tetszés szerint többféle színű

graffiti spray

_____________________________________

HIÁNYZÓ GYALOGÁTKELŐHELY

Zebra

Hozzávalók:
kisebb méret - zebra stencil, fehér

színű graffiti spray
nagyobb méret (képen) - kézzel jól

rajzoló passzivista, fehér színű graffiti
spray.

Itt jól nézne ki egy zebra

Hozzávalók: Itt jól nézne ki egy zebra
stencil, fehér színű graffiti spray.



_______________________________________

NEM AKADÁLYMENTESÍTETT ÚTVONAL

Itt jól nézne ki egy rámpa

Hozzávalók: “itt például - rámpa” stencil, fehér színű graffiti spray

_______________________________________

ELHAGYATOTT ÜZLETHELYSÉG

Üresen álló újságos bódé

Hozzávalók: “újságos” A3 öntapadós plakátok 9/12 darab, ablaktisztító a felület
takarításához



_______________________________________

BEZÁRT NYÍLVÁNOS WC

Hozzávalók: “Legközelebbi bezárt wc” plakát, valami amin lekened, PK3 ragasztó,
nagy ecset.

_______________________________________

WC-NEK HASZNÁLT KÖZTERÜLET

Hozzávalók: “Pissoire” plakát, valami amin lekened, PK3 ragasztó, nagy ecset +
pissoire felirat stencil, fehér színű graffiti spray.



______________________________________

KEVÉS FA

Itt például jól nézne ki…

Hozzávalók: “Itt például - fa” stencil, fehér színű graffiti spray.

_______________________________________

ELDOBÁLT CIGARETTACSIKKEK

Csikkszavazó

Hozzávalók: Csikkszavazó, grafika - ezzel kapcsolatban ha van az ötleted, hogy mit

szeretnél megszavaztatni kérj “csikkszavazó grafikát” ITT majd ha megvan, kérd a

szavazót ITT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJaP0TimSMuMK2GMy1xNxC-PEQWtv_rpMUcTLBJ6JB8Zl4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQV3i0dX1bFXikECbmtH_RO7dI8GX8XS70LPW8Td0wPpziGA/viewform


_______________________________________

TÓVÁ ALAKULÓ ÚTSZAKASZ

Halak

Hozzávalók:
Halas stencilek, több színű

graffiti-spray

Csatornából kiömlő pénz

Hozzávalók:
Csatornából kiömlő pénz stencil,
arany, kék és fekete graffiti-spray

_______________________________________

SZEMÉT

Felújítás

Ha a szemetet nem szállítja ez az önkormányzat rendezzétek el, hogy nézzek ki
valahogy.



HIÁNYZÓ CSEMPE

Aknakereső

Hozzávalók: először készíts fotót
szemből, mérd le a hiányzó felület

legnagyobb szélességét és
legnagyobb magasságát, illetve egy
darab csempe méretét és a köztes

fuga szélességét. Ezután tölts ki egy
grafikás nyomtatványt ITT

HAJLÉKTALAN ELLENES
VASAK

Fakír

Hozzávalók: fakír stencil, fekete, fehér,
és egy tetszőleges színű graffiti spray

Figyelemfelhívás a gyakorlatban
1. Stencilezés / festés

2. Plakátragasztás
3. Tábla kihelyezés

Bármelyik módját is választjátok a figyelem felhívásnak nagyon fontos, hogy
magántulajdonhoz ne nyúljunk!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnJaP0TimSMuMK2GMy1xNxC-PEQWtv_rpMUcTLBJ6JB8Zl4w/viewform


Stencilezés

Vízszintes felületre a különböző minták graffiti spray-vel való felfestése a
legegyszerűbb módja, hogy megmutassunk valamit, ami nem jól működik, hiányzik,
helytelenül használjuk vagy éppen felújításra szorul. Pár gondolat a graffiti-spray
helyes használatról:

1. A kiválasztott stencilt illetve a hozzá tartozó graffiti spay-ket kérd a
pártközpontból. Ehhez tölts ki egy nyomtatványt, amiben jelzed a stencil
csomag nevét és a festékek színét (útmutató a leírás végén).

2. A stencilt egyik kezeddel szorítsd a felületre (függőleges fal esetén rögzítsd
kétoldalú ragasztóval).

3. A festék spray-t 90 fokos szögben tartva, kb. 20 cm magasságból, a kezedet
folyamatosan mozgatva fújd. A cap-et ne nyomjuk le teljesen. Jó, ha előtte
teszteled egy kartonlapon.

4. Ha elkészültetek, a cap-et vedd le a spray-ről és fújd át, hogy ne száradjon
be.

Plakátragasztás

Függőleges felületeken a plakátragasztás a legegyszerűbb módja, hogy
megmutassunk valamit, ami nem jól működik, hiányzik, helytelenül használjuk vagy
éppen felújításra szorul.

A PK3 ragasztót 50-50%-ban keverd el vízzel mielőtt használnád. A plakátot
mindkét oldalán, és a ragasztásra kiszemelt felületet is alaposan kend át a vízzel
kevert PK3-mal. Ne ijedj meg, száradásig fehér lesz a plakát, ami aztán szép lassan
eltűnik.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOF5gvXBlAhoio6zvbSSUjzVdXNcJWRGAxYU9dSeYJv4CdYg/viewform


Rövid oktatóvideót itt találsz.

Ha megmondod melyik plakátot/kat szeretnéd kiragasztani azokat kinyomtatjuk és
elküldjük neked. A ragasztáshoz PK3-as ragasztóra, vízre és egy nagyobb ecsetre
lesz szükséged, ezeket is adunk hozzá.

Ehhez tölts ki egy nyomtatványt, amiben jelzed a plakát nevét és, hogy ragasztót is
kérsz hozzá (útmutató a leírás végén).

Tábla kihelyezés
Ahogy olvastátok táblákat sokféleképpen lehet kihelyezni. A rögzítést az határozza
meg, hogy mire szeretnéd felszerelni. Ezt jelezd projekt lapon légyszi.

Ehhez tölts ki egy nyomtatványt, amiben jelzed a plakát nevét és, hogy ragasztót is
kérsz hozzá.

Mennyibe kerülnek az eszközök?
Semennyibe, az MKKP háttéroligarchája állják a cechet!

Projektap-kitöltési útmutató
Projekt címe - pl: Kátyúevő szörny stencilezés Apácatornán
Milyen projekthez kérsz nyomtatást? - Kátyúevő szörny
Mit kell nyomtatni? - stencilt
Milyen anyagra kéred? - stencil->kartonra, plakát->blueback papírra,
tábla->marticára és kartonplast
Mekkora méretben (cm)? - stencil esetén - a megszokott, tábla esetén - egyedi
plakát esetén - a megszokott
Hány példányt nyomtassunk? - stencil esetén egyet, táblából és plakátból annyit
amennyit ki is fogsz helyezni
Milyen határidőre készüljön el? - az akció előtt 3-4 nappalt adj meg, így el tudjuk
GLS-ezni időben
Utómunkálatokat kérsz hozzá (kassírozás, vágógépben történő vágás, vasalás,
rögzítések)? - Igen, illetve plakát esetén ide írd, hogy kérsz PK3 ragasztót
Méretre vágva kéred, vagy ömlesztve, ahogy a nyomtatóból kijött? - méretre vágva
Egyéb kérés, megjegyzés, lópikula, fityfasz? - ha budapesten élsz vagy esetleg jársz
a fővárosban, nagyon jó lenne ha a kért dolgokat a Teleki Blanka utca 6-ban található
MKKP központban vennéd fel. Ha nem tudod megoldani GLS-sel elküldjük, kérlek itt
add meg a címed.

https://www.youtube.com/watch?v=sMzC7JXS0D0&ab_channel=k%C3%A9tfark%C3%BAkutyap%C3%A1rt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOF5gvXBlAhoio6zvbSSUjzVdXNcJWRGAxYU9dSeYJv4CdYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOF5gvXBlAhoio6zvbSSUjzVdXNcJWRGAxYU9dSeYJv4CdYg/viewform


Előkészületek
1. Találd ki, hogy milyen problémára szeretnéd felhívni a figyelmet. amegvan a

helyszín készíts pár képet, majd töltsd ki a megrendeléshez a nyomtatványt.
2. Ha megkaptad az eszközöket tűzz ki egy dátumot és időpontot. Érdemes

elkerülni az esős időt, úgyhogy nézz rá az időjárás-előrejelzésre.
3. Kérd meg a helyi jelöltet/koordinátort, hogy készítsen egy eseményt a helyi

Facebook oldalon, hogy mindenki csatlakozhasson, aki szeretne. (ha nem
tudod, hogy kit keress, írj a graf.tamas@mkkp.party e-mail címre)

4. Érdemes egy héttel korábban meghirdetni, hogy tudjanak tervezni vele a
többiek.

Utómunka
1. A maradék festéket, spray-ket, hengereket, ecseteket tisztítsátok meg, és

tegyétek el későbbre.
2. A akciók előtt/alatt/után készített képeknekés videóknak csinálj egy

drive-mappát ITT.
3. A mappa neve: dátum_akció neve_helyszín legyen.

pl.: 20210901_ kátyúszörny_Apácatorna.
Köszönjük, ha feltöltöd ide a képeket és videókat. Érdemes megosztani a
többiekkel is a drive-linket, hogy feltölthessenek ők is.

https://drive.google.com/drive/folders/1xGHtXDpin5rJdw6-BRzrHqdhO2jb5cSE?usp=sharing

