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Mi a célja?

Repedezett járdaszakaszok megszépítése a négyszín-tétel alapján, illetve az

illetékesek figyelmének felhívása arra, hogy a járda, bizony, javításra szorul.

Négyszín-tétel

A matematikában a négyszín-tétel azt állítja, hogy egy tetszőleges régiókra
osztott síkot, akár egy politikai térképet egy ország megyéiről, ki lehet úgy színezni
legfeljebb négy szín felhasználásával, hogy ne legyen két azonos színű szomszédos
régió. Két régiót akkor nevezünk szomszédosnak, ha nem csak izolált pontokban,
hanem egy görbe mentén érintkeznek. A régióknak összefüggőeknek kell lenniük,
tehát nem állhatnak különálló részekből.

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%96sszef%C3%BCgg%C5%91&action=edit&redlink=1


Mennyi passzivista szükséges egy négyszín-festéshez?
Minimum kettő, optimális esetben hat. A határ a csillagos ég!

Milyen eszközökre lesz szükségetek?

● 1 kis seprűre vagy kefére
● 4-féle színben akril- vagy oldószeres zománcfestékre (egy festéshez

általában elég a 0,25 l-es kiszerelés)
● 6 darab közepes méretű (2-4 cm) ecsetre
● jó ha van nálad gumikesztyű
● higítóra
● néhány rongy darabra
● egy 2-3 decis vödörre
● egy táblára (egy papírlap is megteszi): “Frissen festve” felirattal

Mennyibe kerülnek az eszközök?

Semennyibe, az MKKP háttéroligarchája állják a cechet!

! ! ! ! Bevásárlás előtt légyszi töltsd ki az akció szervezős projektlapot ! ! ! !

Miután megkaptad a visszajelzést az MKKP központtól, a legegyszerűbb,
ha egy helyi barkácsboltban megveszel minden hozzávalót (a pénzt kérheted előre,

vagy utólag) és számlát kérsz erre a címre:

Savköpő Menyét Alapítvány
adószám: 19038924-1-42

cím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor Utca 38. II/30

Projektap-kitöltési útmutató

Ezen a form-on tudsz bármit kérni ami csak szükséges lehet egy akcióhoz. A
négyszín festéshez a legegyszerűbb, ha helyben vásárolsz, amit mi kifizetünk. Szóval

nincs más dolgod, csak töltsd ki a form elejét majd a “beszerzés” részét és
hamarosan keresni fogunk.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGiZjsIuoVLaaWyWZNM4-mgpHbYgA0dxQVUfyLFRYEAy1XnA/viewform


1., Akció összegzése
Projekt címe - pl: négyszín-festés Egyházasdengelegen
Mit szeretnél csinálni? - négyszín-festeni
Időpont - ha még nem biztos, akkor a tervezett is jó
Helyszín - közterület neve, ahol a járdaszakasz található

2., Beszerzés

Mire / mikre lenne szükséged? - teljes négyszín-csomag
Hogyan finanszírozzuk a beszerzést? - itt választhatod az „Előre kéred a pénzt”
vagy a „Jó lesz utólag” opciót. (az oda-vissza utalások elkerülése érdekében,
előnyösebb az utólagos kifizetés)
Bankszámla adatok – ahová utalhatjuk a számla összegét

Előkészületek

1. Találd meg a helyszínt, ami lehet egy járdán bárhol. Persze a legjobb, ha
forgalmas helyen van a javításra szoruló terület. Autóutat és parkolót nem
festünk.

2. Tűzz ki egy dátumot és időpontot. Érdemes elkerülni az esős időt, úgyhogy
nézz rá az időjárás-előrejelzésre.

3. Töltsd ki a projektlapot és hamarosan felkeresünk telefonon.

Négyszín festés a gyakorlatban
1. A csinosításra szánt járdaszakaszt először tisztítsátok meg. A kis kézi seprűvel

vagy a kefével távolítsátok el a port, majd egy nagyobb ecsetet/a rongyot
higítóval átnedvesítve töröljétek át a járdát. Várjátok pár percet, amíg
megszárad.

2. Először pöttyözzétek be a járda darabkákat úgy, hogy ne legyen azonos szín
két egymás melletti darabon. (ha sokan vagytok, ezt csinálhatják ketten, a
többiek pedig máris belefoghatnak a festésbe)

3. Ha ez megvan fessétek le a jelölt színekkel a járdát.
4. Ha valahova kifolyt, lecsöppent a festék, azt a higítós ronggyal töröljétek le,

hogy igazán szép legyen a remekmű.
5. Ha elkészült, bontsatok egy sört a munka örömére. Így elkerülhető, hogy

összejárkálják. Persze az is jó, ha kihelyeztek egy „frissen festve” táblát.

Bemutató videót ITT találtok.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGiZjsIuoVLaaWyWZNM4-mgpHbYgA0dxQVUfyLFRYEAy1XnA/viewform
https://youtu.be/OeP3eKPJMsQ


Utómunka

1. A maradék festéket zárjátok le légmentesen. Öntsetek higítót a vödörbe, és jó
alaposan mossátok ki az ecseteket, majd az egészet tegyétek el későbbre.

2. Ha kitöltötted a projektlapot készítünk egy drive mappát, ahova töltsd fel a
helyszínen készült előtte/utána fotókat, amiből készülhet bejegyzés a
Facebook oldalra.

3. Ha a rend éber őrei vagy a lakosság szóvá tenné a dolgot hivatkozzatok arra,
hogy épp véleményt nyílvánítotok, és az alkotmánybírósági határozatra, ami
kimondja, hogy a vízszintes felületen történő négyszín-festés legális.

https://alkotmanybirosag.hu/uploads/2019/04/sz_iv_1875_2017.pdf?fbclid=IwAR1dBsJMRho68TI_YJYMnxMnB9AmkJ9SiEkB0vAws72tQZUyoayKKJVAdXo

