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Budapest gördeszkapályái a múltban és a jelenben. Design: Stark Attila
Skateparks of Budapest in the past and today. Design: Attila Stark
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AZ UTCA NEM JÁTSZÓTÉR - A GÖRDESZKÁZÁS
TÖRTÉNETE BUDAPESTEN, 1978-2019
A Deák 17 Galéria kiállítása a hobbiból szubkultúrává lett gördeszkás életmódra és a nyolcvanas-kilencvenes évek fiataljaira gyakorolt hatását vizsgálja Budapesten - a deszkázás fejlődését, a design történetét, a mozdulatok jelentését mutatja be tárgyak, archív fotók, filmfelvételek és a folyamatokat értelmező grafikonok, valamint az alkalomra készített rövid interjúfilmek
segítségével.
A projekt célja, hogy a történetet egy a hetvenes évek végének Budapestjén felnövekvő generáció útkereséséig, a „nyugati” fiatalok életérzésének helyi értelmezéséig vezesse vissza.
Az akkori szereplők elkötelezettsége, az extremitással való kitörési vágya egy korrajzot is ad
a gördeszkázás gyakorlatának és megítélésének bemutatásán keresztül. „Az utca nem játszótér”
egy sokat hallott mondat volt már a nyolcvanas években, amikor a gördeszkázás fejlődésében
az utcadeszkázás itthon is megjelent, és a divatos hobbit egy kockázatot és bátorságot, szükségszerű eséseket vállaló csoport önkifejezésévé változtatta. A történet következő fordulata
a rendszerváltással következett be, amikor a szabad kereskedelem lehetősége boltok nyitását,
pályákat, nemzetközi sztárok látogatását eredményezte. A kilencvenes évek a magyar deszkázás csúcskorszakát jelentette, a közössége ekkor volt a legnagyobb és legaktívabb, és a lehetőségek egy olyan új generáció megjelenéséhez vezettek, akik nemzetközileg is mérhető színvonalon művelték a gördeszkázást. Az internetkorszak előtti években, magazinok, videófilmek és
hazai brandek erősítették a deszkások összetartását. A kétezres évek óta önkormányzati pályák
épülnek, a trükköket az interneten napi rendszerességgel követni lehet, ami egyszerre inspirál
és gátol, de a lehetőség, hogy a 2020-ban olimpiai sportággá váló gördeszkázás itthon is újabb
csúcsokra törjön, adott. Budapest a maga egyedi lehetőségeivel és arculatával, változatos domborzatával és köztereivel ma is, mint ahogy az elmúlt negyven évben, a deszkásoknak nagyon jó
lehetőségeket nyújt.
Negyven év történetének végigkövetése nemcsak a sporteszköz és a mozgás változásáról, de
a deszkázás médiamegítélésének alakulásáról is szól. A különböző korszakok a deszkások számára fontos szlogeneket idéznek fel, mint a „Skate or Die”, vagy a „Skate & Create”, amelyek
a kiállítás kontextusában is megjelennek. A tárlatnak vannak a korrajz szempontjából fontos
kitérői is, mint a deszkázás gazdasági, kereskedelmi aspektusa, vagy a „deszkászene” évtizedenkénti változása, illetve a sport viszonya más extrém, intézményen kívüli sportokhoz,
vagy akár a deszkázás fotó- és videódokumentálásának jelentősége. Ezek árnyalják a kiállítás
elemző szándékát és megmutatják, miért egy bemutatásra érdemes komplex jelenség a tárlat
témája, ami nemcsak egy életformáról, de a városra, – Budapestre – adott generációs reakciókról is szól.
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THE STREET IS NOT A PLAYGROUND - THE STORY
OF SKATEBOARDING IN BUDAPEST, 1978-2019
The Deák 17 Gallery’s exhibition examines the impact of the hobby-turned-subculture skateboarding on lifestyle and youth in Budapest in the 80s and 90s. It shows the development of
skateboarding, the history of design and the emergence of tricks with the help of objects, archive
photos, images that clarify trends, and short, filmed interviews prepared for the occasion.
The goal of the project is to trace the history back to the exploration of a generation of youth
growing up in Budapest at the end of the 70s and to the local interpretation of a lifestyle adopted
by “Western” youth. The commitment of this group of people at the time, their desire to break
out by means of extremes offers a depiction of the period through the presentation of the practice and appraisal of skateboarding. “The street is not a playground” was an often heard phrase
in the 80s, when street skateboarding emerged in hungary, too, as skateboarding developed, and
a fashionable hobby was transformed into a means of collective self-expression that assumed
risk, bravery and falls, if necessary. The next turn in the story came after the change of system,
when the circumstances of free trade resulted in the opening of shops, skateparks and visits by
international stars. The 90s were the golden era of Hungarian skateboarding, when the community was at its largest and most active, creating the opportunity for the advent of a new generation of the sort who mastered skateboarding to a degree measurable on an international scale.
In the years before the age of the internet, magazines, videos and domestic brands strengthened
the solidarity of skaters. Since the 2000s, local councils have built skateparks, tricks can be followed on the internet on a daily basis – which inspires as well as arrests ambitions – and the opportunity for skateboarding, which will become an olympic sport in 2020, to reach a new apex in
hungary is present. Budapest, with its unique opportunities and image, its varied topography and
public spaces, offers an excellent opportunity for skaters today, just as it has in the past 40 years.
Following this story over a period of 40 years shows not only changes to skateboards and tricks
but to the transformation of the media’s assessment of skaters. The various periods are evoked
by slogans important to skaters, such as “Skate or Die” or “Skate & Create”, which are presented in the context of the exhibition. The exhibition also has tangents important from the point
of view of period depiction such as the economic and commercial aspects of skateboarding, or
the changes to “skater music” that occur every decade or so, and the sport’s ties to other extreme, unconventional (extra-institutional) sports, or even the significance of the photo and
video documentation of skating. This overshadows the analytical intention of the exhibition and
demonstrates the reason for presenting an interesting, complex phenomena as the topic of the
exhibition, one which concerns not only a lifestyle but the reactions of the generation at the time
to the city, to Budapest.
5

Gágyéval versenyzők a Halászbástya alatt, Budapest, 1960.
Fortepan/Hegyi Zsolt, Balla Demeter felvétele
Competition with „gágyé” under the Fisherman’s Bastion, 1960.
Fortepan/Zsolt Hegyi, Photograph by Demeter Balla
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ELŐZMÉNYEK: A “GÁGYÉ“
BACKGROUND: THE "GÁGYÉ"

1960’
A budapesti gördeszkázás előzménye a háború utáni években elterjedt nyári szánkó,
a „gágyé”, a deszkára két tengellyel erősített, kormányozható, csapágyakon guruló
jármű, melyen ülve, vagy térdelve lehetett gurulni. Bár az Ezermester újság már
a hatvanas években leközölte, hogyan lehet görkorcsolyából gördeszkát készíteni,
ez egyrészt a kínai görkorcsolyák rossz minősége miatt nem terjedhetett el, másrészt viszont az információhiány miatt nem volt vonzó, hiszen a médiában nem volt
látható, hogy Kaliforniában hogy gurulnak a deszkákon a fiatalok.
The precursor to skateboarding in Budapest is the summer bobsled known as the
"gágyé", a makeshift steerable device consisting of a board reinforced with two axles
to which ball bearing wheels were attached. The "gágyé", which spread in the years
after World War II, could be ridden sitting low or kneeling. Although the magazine
Ezermester wrote about how to make a skateboard from roller skates already in
the 60s, the practice did not go far, partly because of the poor quality of the chinese
roller skates available at the time and also because of the lack of interest stemming
from the void of information on the topic. In the media, there were no reports on
youth in California riding on skateboards.
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Kulcsár Attila, Bikás park. Fotó: Ismeretlen
Attila Kulcsár, Bikás Park. Photo: Unknown

Gördeszkások a Deák téren, 1978 körül.
Deszkások: Dávid, Léderer Róbert „Lecsó”.
Fotó: Kulcsár György
Skateboarders at the Deák Square, around 1978.
Skaters: David, Róbert Léderer „Lecsó”.
Photo: György Kulcsár
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GÖRDESZKÁS HELYEK A KEZDETEKKOR

SKATEBOARD LOCATIONS AT THE BEGINNING

1970’
Az első gördeszkások „nyugati” deszkáikkal olyan helyeket kerestek Budapesten
ahol kisebb csoportokba verődve deszkázhattak. Ilyen hely volt az 1976-ban felújított Deák tér, Budapest első gyalogosoknak fenntartott tere, a Bikás park betonpályája vagy a mai Mammut I. helyén lévő Széna téri parkoló, enyhe lejtésével.
Sokan az akkor nagyon divatos síelés nyári kiegészítését fedezték fel ebben a divatban, egy alternatív, nem edzőtermekhez és edzőkhöz kötődő sportot.
The first skaters with "Western" skateboards looked for places in Budapest where
they could skate in small, spontaneously formed groups. Such places included Deák
square, renovated in 1976, as Budapest's first pedestrianized square, the concrete
path in Bikás park or the gradual incline of the Széna square parking lot at the site
of today's Mammut I shopping mall. Many discovered skateboarding as a summer
supplement to the sport of skiing, which was very fashionable at the time.
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Bemutató a VIT rendezvényen. Deszkás: „Pundi”. Képes Sport, 1978/2
Demonstration at the World Festival of Youth and Students event. Skater: „Pundi”.

Az első rámpa, Városliget, 1978. Fotó: Ismeretlen. Deszkás: Petrányi Zsolt. A rámpa mellett Bődi Zoltán áll.
The first ramp, City Park, 1978. Photo: Unknown. Skater: Zsolt Petrányi. At the ramp, Zoltán Bődi standing.
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AZ ELSŐ GÖRDESZKÁS ESEMÉNYEK BUDAPESTEN
THE FIRST SKATEBOARDING EVENTS IN BUDAPEST

1978
Az első gördeszka bemutató Budapesten 1978-ban, az Országház utcában, a Világ
Ifjúsági Találkozót népszerűsítő rendezvényen történt. Az újságfotón „Pundi”
távolugrik, aki a Honvéd Sportegyesület síelője volt, az egyik első deszkás, aki
a nyugati trükköket elsajátította. Az újságfotó nyomán többen elkezdtek az emberek feletti távolugrással kísérletezni, bár ez Amerikában „hordóugrás” néven vált
ismertté, fémhordók felett történt az ottani versenyeken.
1978. május 1-jén volt az első önszerveződő esemény, ahol a budapesti deszkások ismerkedtek: majális a Városligetben, ahol néhányan talált faanyagokból
egy rámpát építettek. A nyomtatott médiában egyre több hír jelent meg a hazai és
a külföldi gördeszkás divatról.
The first demonstration of skateboarding in Budapest took place in 1978, in
Országház Street, at a promotional event in the framework of the World Festival of
Youth and Students. "Pundi", a skier in the Honvéd Sport Club, who was one of the
first skaters to master western tricks, can be seen performing a long jump in the
press photo. Many skaters started experimenting with long jumps over people on
the basis of that press photo, even though the trick known as the "barrel jump" in
America involved jumping over metal barrels at competitions there.
May 1, 1978 - the first self-organized occasion on which Budapest skaters got
acquainted: May Day in the City Park, where some skaters built a ramp of found
wooden materials. More and more articles appeared in the printed media about
skateboarding coming into fashion in Hungary and abroad.
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Millenáris verseny, Ifjúsági Magazin, 1981. Fotó: Urbán Tamás
Millenáris competition, Ifjúsági Magazin, 1981. Photo: Tamás Urbán
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AZ ELSŐ GÖRDESZKA VERSENY

THE FIRST SKATEBOARD COMPETITION

1981
1981 nyarán hivatalos gördeszka verseny volt a Millenáris Velodromon, TV közvetítéssel. Szlalom, és körbehajtás számban mérték össze tudásukat a versenyzők.
A versenyt Király Barnabás nyerte, az esemény a budapesti gördeszkázás akkori nagy találkozójává vált. A Millenáris néhány évig nyilvános gördeszkázó hely
maradt, sporteseményekhez kapcsolódó bemutatókkal, alkalmi rámpával, sőt, egy
hokipálya sarokpalánk elemének elfordításával és felállításával egy látványos,
több méter magas ívvel.
In the summer of 1981, there was an official skateboard competition in the Millennium
Velodrome, broadcast on television. The competitors' skills were gauged in slalom and
carving. Barnabás Király won the contest which became a big gathering for Budapest
skaters. The Millenáris park remained a public skateboarding venue for several years,
complete with demonstrations in the framework of sporting events, a ramp, and even
a spectacular quarter pipe, several meters high constructed with the repurposed
corner of a hockey rink.

Következő oldalon:
Az első gördeszka verseny, az Ifjúsági Magazin és a Magyar Televízió Ifjúsági Osztálya szervezésében,
1981. július 5-én, Millenáris Biciklipálya. Az elöl guruló gördeszkás Kulcsár György.
Fotó: Urbán Tamás, Fortepan/Urbán Tamás adománya
On the next page:
First skateboard competition, organized by the „Youth Magazine” and the Hungarian Television, Department
of Youth, 5th July 1981, Millennium Velodrome. The skateboarder in the front: György Kulcsár.
Photo: Tamás Urbán, Fortepan/Donation by Tamás Urbán
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Gábor Áron utca, épített rámpa, 1981. Fotó: Hajnal Péter
Gábor Áron street, built ramp, 1981. Photo: Péter Hajnal
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A MUNKÁSKESZTYŰ
WORK GLOVES

1980’
A „munkáskesztyű” a nyolcvanas években elengedhetetlen kelléke volt a deszkázásnak, fontosabb, mint bármely más védőfelszerelés. Munkaruházati boltokban
volt kapható, bő szabása miatt szinte leesett a kézről, de a tenyér és az ujjrészen
bőrből szabták. Azokban az években Budapest utcáit kevésbé takarították, és nem
is a szemét, hanem a sok kis kavics, üvegszilánk és egyéb törmelék volt az, amitől
védeni kellett a tenyeret, mert egy-egy esésnél ez a testrész sérült elsőként, hos�szú ideig gyógyuló sebeket okozva.
"Work gloves" were an indispensable accessory for skaters in the 80s, more important than any other protective gear. Available in work clothes stores, they were cut
so big they practically fell off of one's hands, but the palm and the fingers were of
leather. In those years, the streets of Budapest were cleaned less frequently, and
palms needed to be protected not just from rubbish, but from the many pebbles,
shards of glass and other detritus, because after one or two falls, injuries to this part
of the body require a long period of recuperation.

Következő képek:
Bemutató az Örs vezér téri parkolóban, 1982. Fotó: Bődi Zoltán. Deszkás: Petrányi Zsolt
Léderer Róbert „Lecsó”, Bikás park, 1979. Fotó: Ismeretlen
Next pictures:
Demonstration at the Örs vezér parking lot, 1982. Photo: Zoltán Bődi. Skater: Zsolt Petrányi
Róbert Léderer „Lecsó”, Bikás Park, 1979. Photo: Unknown
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A hűvösvölgyi félcső építése, 1983. Fotó: Bődi Zoltán
Constructing the Hűvösvölgy half-pipe, 1983. Photo: Zoltán Bődi
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AZ ELSŐ FÉLCSŐ

THE FIRST HALF-PIPE

1983
1983 márciusában az egyik gördeszkás édesapja, Petrányi Győző közbenjárásával
a deszkások megkapnak egy tisztást a hűvösvölgyi erdőben, ahol a Népstadion
által leselejtezett, bemutatóra használt, negyedkörív rámpaelemekből Bődi Zoltán,
Tácsi László, Petrányi Zsolt és társaik félcsövet építenek. A borítást részben
vásárolják, részben építkezésekről és egyéb faborítású objektumokról „szerzik”.
A félcső egy nyarat ér meg, a hatóságok ősszel valószínűleg lakossági bejelentések
miatt eltávolítják.
March, 1983: with the intervention of one of the skater’s fathers, Győző Petrányi,
they get a clearing in the Hűvösvölgy forest where Zoltán Bődi, László Tácsi, Zsolt
Petrányi and their friends build a half-pipe from the discarded parts of a quarter-pipe used for a showcase at the People’s Stadium. They purchase some of the
surface overlay and “acquire” the rest from construction sites and wood-panelled
objects. The half-pipe lasts a single summer and is removed in the autumn, probably
because of complaints by local residents.

A hűvösvölgyi félcső használat közben, 1983. Fotó: Bődi Zoltán
Using the Hűvösvölgy half-pipe, 1983. Photo: Zoltán Bődi
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Állami gondozott gyerekek Pemű-triál gördeszkával gyakorolnak, Andrássykastély, Tiszadob, 1983. Fotó: Urbán Tamás, Fortepan/Urbán Tamás adománya
State care children practicing with Pemű-triál skateboards, Andrássy Castle,
Tiszadob, 1983. Photo: Tamás Urbán, Fortepan /Donation by Tamás Urbán
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PEMŰ-TRIÁL GÖRDESZKA

PEMŰ -TRIÁL SKATEBOARD

1983
A nyolcvanas évek elejének hiánygazdaságában a gördeszka iránti igény az akkori
hivatalos gyártók érdeklődését is felkeltette. A deszkázás veszélyeiről megjelent
cikkek hatására a Triál játékforgalmazó cég megbízásából egy olyan gördeszka terve született meg, ami egy féknek vélt elemmel ellátott modell volt. A kivitelezésben részt vállalt a műanyag termékeket gyártó Pemű cég is, ezért lett e solymári cég is a deszka névadója. A gördeszka, bár trükkökre használhatatlannak
bizonyult, kedvező ára miatt (300 Ft) sok akkor kezdő gurulni vágyónak lett az első
sporteszköze. A Pemű-triál gördeszkát ettől az évtől kezdve árulják a boltok. Ekkor
egy amerikai gördeszka ára elérhette a 3000 forintot is, ami egy havi közalkalmazotti fizetésnek felelt meg.
The demand for skateboards in the "shortage economy" sparked the interest of the
official manufacturers at the time. As a result of articles published on the dangers of
skateboarding, a plan for a skateboard was created, commissioned by the toy seller
Triál, that was outfitted with a notional brake. The plastic products maker Pemű participated in the implementation of the skateboard, so it was the company, based in
Solymár, gave the skateboard its name, too. Although the skateboard proved to be
useless for tricks, it became the first piece of sporting equipment for many aspiring
beginner skaters at the time because of its favourable price (300 HUF). At that time,
the price of an American skateboard could reach 3000 HUF, the same as the monthly
salary of a civil servant.
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Korponai Tamás saját hajlítású és festésű lapja, Rob Roscop
Santa Cruz modell grafikájának másolata, 1988 körül.
Deck bended and cut by Tamás Korponai, with a self painted copy
of the design of the Santa Cruz Rob Roscop model, around 1988.
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A GÖRDESZKA ÁRA ÉS A FIZETÉSEK

THE PRICE OF A SKATEBOARD AND WAGES

70’-90’
A gördeszka megvásárlása a kezdetektől a kilencvenes évekig nem csak azért nem
volt könnyű, mert itthon a deck, a truck és a kerekek beszerezhetetlenek voltak,
hanem azért sem, mert az ára többszöröse volt egy havi fizetésnek. A hetvenesnyolcvanas években sokan maguk készítették el a hiányzó részeket, mint a lapot,
de voltak, akik különböző műhelykapcsolatok révén kerekeket esztergáltattak,
vagy felfüggesztést öntettek. A grafikonról leolvasható, hogy a deszkák ára hogyan változott a fizetésekhez képest. A nyolcvanas években a deszkákat néhány
magánsportbolt megrendelésre hozta be az országba. Sokszor egy lapra fél évet
is kellett várni, de az ezeket szállító Orbán téri, vagy Marczibányi téri sportboltok
ebben az időben hiánypótló szerepet töltöttek be. Volt, aki a lapot a legközelebbi
bécsi deszkaboltban szerezte meg, de ez a személyre szabott valutakeret miatt
sokszor csak úgy volt megoldható, ha egy négytagú család együtt utazott ki, így
nagyobb értékű áru volt hazahozható. Látható, hogy a kilencvenes években a fizetések értéke magasabbá vált a deszkák áránál, ami persze a deszkázás fellendüléséhez vezetett, köszönhetően a Bartók Béla úti Street-Style és a Zone boltoknak is.
From the beginning until the 90s, purchasing a skateboard was not easy, not only
because decks, trucks and wheels were impossible to acquire in hungary, but because the price was several times the average monthly wage. In the 70s and 80s,
there were many who made the parts they couldn't get themselves, such as the
deck, but there were also those who, through various ties with workshops, lathed
wheels or cast trucks. The graphic shows how the price of skateboards has changed
compared to wages. In the 80s, a couple of private sporting goods stores imported skateboards to Hungary. In many cases, one had to wait six months for a board.
Regardless, these sporting goods stores on Orbán square or Marczibányi square
filled an important gap during this period. There were those who acquired a board at
the nearest skateboard store in vienna, but the problem of per-person foreign currency limits could in many cases only be resolved by travelling abroad together with
a whole four-member family, thus allowing goods with a higher value to be brought
back home. One can see that the value of wages started to exceed the price of skateboards only in the 90s, which, of course, led to the boom in skateboarding, thanks as
well to the Street-Style and Zone shops in Bartók Béla street.
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Az első csúszás szeánsz, lefektetés előtt álló műanyag burkolatú csöveken, Zugló, 1986 körül.
Deszkások: Tácsi László, Bődi Zoltán. Fotó: Ismeretlen
The first sliding seance, on plastic covered tubes before laying them, Zugló, around 1986.
Skaters: László Tácsi, Zoltán Bődi. Photo: Unknown
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STREET-SKATE LÁZ

STREET-SKATE CRAZE

1986
Betör hazánkba a street-skate láz, forradalmasítva a deszkások trükkökhöz való
hozzáállását. Ahogy az itthoni deszkások az amerikai magazinokban látják, mostantól mindent lehet, a deszkázás igazán kreatívvá válik. Olliezni, csúszni tanul
a kis deszkás közösség, magazinok fotóiból kitalálva a mozdulatokat. Új helyszín
az 1983 körül felújított burkolatú Hősök tere, ami egy új korszak kezdetét jelenti,
a közösség bővülését, és az új típusú trükkök elterjedését. A deszkázás összekapcsolódik a punk zene szeretetével, egy lázadó életérzés kifejezőjévé válik. Zuglóban
„Deszkás Barmok” néven Bődi Zoltán és Tácsi László deszkás csapatot alapít, kidobó rámpát épít egy elhagyott betonpályán.
The street-skate craze comes to Hungary and revolutionizes the approach to skaters’
tricks. As Hungarian skaters see in the pages of American magazines, from now on,
anything goes and skateboarding gets really creative. The small skater community
learns ollies and slides, guessing the tricks from the pictures in magazines. Heroes’
Square, freshly paved in around 1983, presents a new venue and marks the beginning of an era, the expansion of the community and the spread of new types of tricks.
Skating is associated with a love of punk music and becomes an expression of rebellion. In District XIV (Zugló), Zoltán Bődi and László Tácsi found a band of skaters they
name “Skater Brutes” and build a launch ramp on an abandoned concrete surface.
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Szabó Melitta, freestyle,
Hősök tere, 1989. Fotó: Bődi Zoltán
Melitta Szabó, freestyle,
Heroes’ Square, 1989. Photo: Zoltán Bődi
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„Egykézen állás” - a „Street plant”, ismeretlen deszkás 1987 körül. Fotó: Ismeretlen
”One hand stand” - the Street plant, unknown skater around 1987. Photo: Unknown
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STREET PLANT

1987
A nyolcvanas évek végének kultikus trükkje a „Street plant”, az egykézen állás.
A mozdulat először a Thrasher Magazin 1987-es évfolyamában tűnt fel, és bár a fotók
nem mutatták, hogyan jutottak a deszkások ebbe a pozícióba, sokan mégis vég nélkül a fellendülést és a leérkezést próbálgatták abban az időben.
An iconic trick at the end of the 80s was the Street plant: standing on one hand. The
trick first appeared in an issue of Thrasher Magazine in 1987, and though the photos
did not reveal how the skater reached such a position, many at the time made endless attempts to achieve the start and the end of the trick.

33

Korponai Tamás, Gellérthegyi víztároló. Fotó: Petrányi Zsolt
Tamás Korponai, Gellérthegy cistern. Photo: Zsolt Petrányi
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Gyorgyovich "Maki" Ákos,
B.V.S.C. sportpálya. Fotó: Bődi Zoltán
Ákos Gyorgyovich "Maki",
B.V.S.C. sports-ground. Photo: Zoltán Bődi

ÚJ HELYSZÍNEK

NEW LOCATIONS

1988
1988 körül a Hősök tere deszkásai új helyeket fedeznek fel a Városligetben. Ilyen
a Felvonulási tér mögötti üres szökőkút íves medencéje, vagy a Közlekedési
Múzeum előtti útszakasz kísérleti betonfelülete, a „Gumi”. Ide a deszkások utcaelemeket is hordanak, kidobó rámpát, dobozt építenek korláttal, itt rendezik az első
hazai utcaversenyt. Népszerű deszkás helyszín háborítatlansága miatt a Gellérthegyi víztároló előtti mészkőborítású rész, ahová a környékbeliek, Korponai Tamás
és barátai negyedkörívet is építenek, vagy a B.V.S.C. Mexikói úti sportpályán épített
pálya.
Around 1988, the Heroes’ Square skaters discover new venues in the City Park,
such as the curved basin of the drained fountain behind Parade Square, or the prototype road surfaced with concrete in front of the Museum of Transport, dubbed
the “Rubber”. Here the skaters gather street objects, build launch ramps and boxes
with railings, and they organize the first Hungarian street contest. Skating venues
popular because of their undisturbed nature are the limestone covered surface in
front of the Gellért Hill water reservoir, where the local kids, Tamás Korponai and
his friends, build a quarter-pipe, or the skatepark constructed at the B.V.S.C. Mexikói
Street sports complex.

Bors László, Lutra Kupa, 1990. Fotó: Urbán Tamás
László Bors, Lutra Cup, 1990. Photo: Tamás Urbán
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A LUTRA KUPA
THE LUTRA CUP

1990
A Lutra Kupa 1990-ben egy népligeti Építők sportcsarnokban került megrendezésre, az akkor alakult Street Style svéd-magyar gördeszka és BMX termékeket
forgalmazó cég szervezésében. A Kiss L. György és Vaskúti Pál által megálmodott
rendezvényen az akkori idősebb és fiatalabb gördeszkások az eseményre gyártott
pályaelemeken mérhették össze tudásukat streetstyle és freestyle számokban. Az
esemény az akkori gördeszkás közösségnek irányadó volt, mert műhelyben kivitelezett és nem saját gyártású street elemeken és íveken versenyezhettek az indulók.
A Street Style cég ekkor szponzorált csapatot hozott létre a sportágak, a gördeszka
és a BMX népszerűsítéséért.
The Lutra Cup was organised in a sports hall in the Népliget park in 1990 by Street
Style, a Swedish-Hungarian joint venture established at the time to sell skateboards
and BMX products. The event, the brainchild of L. György Kiss and Pál Vaskúti,
provided the opportunity for skaters at the time, young and old, to compare their
streetstyle and freestyle skills on custom made skatepark elements. The event was
a touchstone for skaters at the time, as competitors could compete on streetstyle
elements and ramps constructed in a workshop rather than on ones rigged together
at home. Street Style established a sponsored team to promote the sport of skating
and BMX.
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Schramm Péter, Köztársaság (ma: II. János Pál pápa) tér. Fotó: Bődi Zoltán
Péter Schramm, Köztársaság (today: Pope John Paul II.) Square. Photo: Zoltán Bődi
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ÚJ STREET HELYSZÍNEK
NEW STREET LOCATIONS

1990’
A kilencvenes évekre a streetstyle – az utcastílus – fejlődésével a deszkások
Budapesten új helyszíneket kerestek, amelyek újabb kihívásokat jelenthettek.
Budapest bár ekkor még nem sokat változott, közterei ugyanazok voltak, mégis,
a deszkások tudásának fejlődésével, az új generáció új igényeinek megjelenésével egy-egy hely a felfedezés erejével hatott. Ilyen volt a Köztársaság tér (ma II.
János Pál pápa tér) Mártír emlékmű park márvány burkolata, térdmagasságú párkánya és az annál jóval magasabb szobortalapzata. A Goldmann menza kőpadjai,
lépcsői mellett fedett résszel is rendelkezett, ami lehetővé tette a téli gyakorlást. Budapesten a deszkások keresték a hosszabb lépcsőket, így vált népszerűvé
a Jászai Mari tér, illetve a Nyugati pályaudvar aluljárójában a 7 lépcsőfokos szintkülönbség a Westend alsó bejáratánál.
With the development of streetstyle in the 90s, skaters in Budapest looked for
new venues that could pose novel challenges. Although Budapest had not changed
much and its public spaces remained the same, the development of skaters' skills
and the new demands of the new generation meant that a couple of locations were
impacted by the power of the discovery. Such a place was the Martyrs' memorial
park on Republic Square (today Pope John Paul II. Square), with its marble pavement,
knee-high ledges and even higher pedestals. The stone benches and stairs of the
Goldmann canteen were partially covered, creating the opportunity for practice in
the winter. Skaters looked for long stairs in Budapest, contributing to the popularity
of Jászai Mari Square and the seven-step height difference at the lower Westend
entrance of the Western Railway Station underpass.
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Sarkadi Nagy Balázs legendás ollie-ja, Goldmann menza, 1992 körül. Fotó: Bődi Zoltán
The legendary ollie by Balázs Sarkadi Nagy, Goldmann canteen, around 1992. Photo: Zoltán Bődi
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Giczi Dávid, Köztársaság (ma: II. János Pál pápa) tér. Fotó: Bődi Zoltán
Dávid Giczi, Köztársaság (today: Pope John Paul II.) Square. Photo: Zoltán Bődi
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Kernács Ákos Bulcsú, V.SZ.M. Fotó: Bődi Zoltán
Ákos Bulcsú Kernács, V.SZ.M. Photo: Zoltán Bődi
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A V.SZ.M.

THE V.SZ.M.

1994
A V.SZ.M. (Villamos Szigetelő Művek Közösségi Háza) a Fehérvári úton a Lányi
András és Király Olivér alapította Only Kft.-nek a kilencvenes évek elejétől volt
iroda és raktárhelyisége. Az intézmény vezetője Nagy István az udvari betonpálya
kihasználatlansága miatt lehetővé tette, hogy ott pálya épüljön 1990-től. A pályaelemeket az Only Kft. részben más lebontott pályákról (Csillebérc) kapta, részben
pedig maguk tervezték és kivitelezték. Bors László, Surányi Levente, Király Olivér
(1994-től mikor Király Olivér megalapította Zone Kft.-t), nagy erőkkel fejlesztették
tovább a pályát. Bár a beton minősége nem volt a legjobb, az évek során Rodney
Mullen, Ed Templeton, a Toy Machine, az ACME, a Santa Cruz Team, és az Element
csapatai tartottak bemutatókat. A V.SZ.M. országos hírűvé vált, az itt tavasszal
és ősszel rendszeresen rendezett versenyek húzóerőt jelentettek az egész ország
deszkásainak. A Király Olivér szerkesztette Amazon ingyenes gördeszkás újság az
egész országban hírt adott a versenyeredményekről, szponzoráltakról és kimagasló teljesítményekről. A V.SZ.M. korszak 1999 végén, a pálya lebontásával zárult.
The V.SZ.M. (Electrical Insulation Works Community Centre) on Fehérvári Street
served as the office and warehouse of Only Ltd., established by András Lányi and
Olivér Király, from early in the 90s. The institution’s director, István Nagy, allowed a
skatepark to be constructed in the disused concrete courtyard from 1990. Only Ltd.
got the skatepark elements in part from other dismantled skateparks (Csillebérc)
and also designed and made elements themselves. László Bors, Levente Surányi and
Olivér Király (from 1994, when Olivér Király established Zone Ltd.), further developed
the skatepark with great enthusiasm. Even though the quality of the concrete was
not the best, Rodney Mullen, Ed Templeton, Toy Machine, ACME, Santa Cruz Team
and the Element teams held demonstrations there in the course of time. V.SZ.M.
became famous in Hungary, drawing skaters from the entire country to regularly
organised competitions in the spring and in the autumn. Amazon, the free skater
magazine edited by Olivér Király, reported on the contest results, the sponsors and
the spectacular performances across the country. The V.SZ.M. era came to an end
with the dismantling of the skatepark at the end of 1999.
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„Deszkás Piknik” felvonulás az Árpád hídon. Fotó: Novák Márton
”Skater Picnic” parade on the Árpád Bridge. Photo: Márton Novák

Deszkás felvonulás - deszkafelemelés, Erzsébet tér. Fotó: Novák Márton
Skater parade - raising skateboards, Erzsébet Square. Photo: Márton Novák
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DESZKÁS FELVONULÁSOK
SKATER PARADES

2008Az első hazai Go Skateboarding Day-t 2008-ban Santos Attila szervezte, egy Hősök
terei találkozó meghirdetésével. A hivatalos engedélyt nem kapott rendezvény rendőri megfigyelés mellett zajlott, de amikor a Műcsarnok előtt az egyik gördeszkást
elütötte egy autó (közepes súlyosságú sérülések) Santos Attilát és egy társát a hatóságok előállították és néhány órára fogdában tartották.
A következő, már hivatalos engedélyt kapott gördeszkás felvonulást Galkó Máté
szervezte, Deszkás Piknik néven, amit mint tüntetést jelentett be. A rendezvény
felvonulással kezdődött, majd különböző helyszíneken a deszkák közös felemelésével végződött. A rendezvény sikere miatt Galkó Máté a felvonulást több egymást
követő évben és vidéki városban is megvalósította.

The first hungarian Go Skateboarding Day was organised by Attila Santos in 2008
with the advertisement of a meeting at Heroes' Square. The event, which lacked
an official permit, took place under the close watch of the police, but when one of
the skaters was hit by a car in front of the adjacent Kunsthalle (the skater suffered
moderate injuries) Attila Santos and a colleague were detained by the authorities
and taken into custody for several hours.
The next skater parade, now with an official permit, was organised by Máté Galkó
as a protest and dubbed Skater Picnic. The event started with a parade, then the
skaters finished at different venues by together raising their skateboards over their
heads. Because of the success of the event, Máté Galkó organised many more parades in the following years as well as in other cities around the country.
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A „BRONZÖNTŐ”

THE "BRONZE CASTING WORKS"

2009-2012
A csepeli üzem területén lévő csarnokban felépített IOU Ramps által versenyen
használt és a tér adottságaihoz alakított teknő egy baráti társaság ötleteként
magánfinanszírozásból jött létre. Tóth Erik, Tüű Zsombor, Bacsó Bertalan, Sarkadi
Nagy Balázs, Szövényi Márk, Gyorgyovich Ákos, Kürti Tamás, Makács Péter közös
ötletét Bacsó Bertalan menedzselte, szerezte meg a csepeli fedett csarnokot és bonyolította az építkezést 2009-ben. A pálya bár több évig működött, rendszeres versenyekkel és eseményekkel próbálta vonzóvá tenni a közösségnek, de nem tudott
önfenntartóvá válni. A profi gördeszkázást segítő, fedett, fűtött pálya elképzelése
bár az egész közösség álma volt, mégsem tudta kitermelni a fenntartás költségeit,
így 2012-ben bezárt.
The pool in the area of the Csepel Works, tailor-made to fit the peculiarities of the
space and used in a contest organised by IOU Ramps was a self-financed idea of
a circle of friends. It was the brainchild of Erik Tóth, Zsombor Tüű, Bertalan Bacsó,
Balázs Sarkadi Nagy, Márk Szövényi, Ákos Gyorgyovics, Tamás Kürti And Péter
Makács. Under the management of Bertalan Bacsó, the covered hall in Csepel was
acquired and construction took place in 2009. The skatepark operated for several
years, and attempts were made to attract the public with competitions and other
events, but it could not be made independently sustainable. Even though the concept
of this professional, indoor skatepark was a training ground of which the entire skater community had dreamed, it couldn't break even and was closed in 2012.

Bronzöntő, Sándor Zsolt „Nate” 2011. Fotó: Pelle Tamás
Bronzcasting Hall, Zsolt Sándor ”Nate”, 2011. Photo: Tamás Pelle
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Megújul a Nagyiccei D.I.Y park Csavojecz „Potter” Ádám segítségével. 2015. Fotós: Ismeretlen
The DIY skatepark in Nagyicce is renovated with the help of Ádám Csavojecz “Potter”. 2015. Photo: Unknown
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DIY - „DO IT YOURSELF”

2009A DIY - „Do It Yourself” (Csináld magad) mozgalom az első önkormányzati pályaépítések kritikájaként indult kezdeményezés két budapesti helyszínen. A maguk pályáit önerőből építő deszkások olyan elemeket terveztek, amik segítik fejlődésüket,
nehezebb trükkök gyakorlását is lehetővé teszik, ezért a pályák kialakításakor kifejezetten a deszkások igényeit vették figyelembe, így később a BMX-esek és a sok
problémát okozó kiskorú rollerezők sem zavarták a használatukat. Mindkét helyszín, a nagyiccei park, illetve a Rió szórakozóhely helyén épült park folyamatosan
fejlődik, és egy-egy közösség saját fenntartású találkozóhelyévé vált.
The DIY (Do-It-Yourself) movement was launched at two venues in Budapest as an
initiative critical of the first local council skateparks. Skaters built these skateparks
with their own money and they were planned to include elements that supported
their development, making possible the practice of difficult tricks. These skateparks
were created specifically with an eye to the need of skaters and later remained undisturbed by BMX bikers and the younger, trouble-making scooter riders. Skateparks
constructed at both venues, in Nagyicce park and at the location of the demolished
Rio nightclub, are constantly being upgraded and have become places to congregate
skater communities who keep up the parks themselves.

49

Erzsébet tér, 2019. Deszkások: Barna Ádám, Balla Petike. Fotó: Bődi Zoltán
Erzsébet Square, 2019. Skaters: Ádám Barna, Petike Balla. Photo: Zoltán Bődi
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ERZSÉBET TÉR

ERZSÉBET SQUARE

2019
Az Erzsébet tér azóta népszerű a deszkások körében, amióta felújítása megtörtént, és 2004-től olyan járdaelemekkel gazdagodott, amelyek kifejezetten a gördeszkások igényeit szolgálták. Azóta több átépítés történt: egy street-elemekből
álló pálya után 2019-ben egy nemzetközi non-profit szervezet, a Wonders of the
World (WOW) bevonásásval egy korszerű pool-t és párkányokat kombináló parkot adtak át. Budapest központjában e téren ma egy inspiratív, fejlődést szolgáló,
összetett formarendszerű pálya nyújt új lehetőségeket a deszkázni vágyóknak.
Erzsébet Square has been popular with the community of skaters since its renovation in 2004, when it was enriched with sidewalk elements of the type that
specifically served the needs of skaters. Since then, a number of reconstructions
have taken place: after a skatepark with street objects was constructed, an international non-profit organization, Wonders of the World (WOW) was involved in
the inauguration of a skatepark in 2019 that combines a modern pool and ledges.
Today, in this square in the center of Budapest, an inspirational skatepark with
complex elements serves the advancement of skaters’ skills and offers new opportunities for those who want to skate.
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1965: A description of a skateboard is published in the magazine Ezermester.
1976-77: The first skateboarders. Their venues: Deák Square, Széna Square, Bikás Park.
1978: The first skateboard showcase in Budapest, at the World Youth Meeting.
On May 1, the first skateboard event with a ramp, at the City Park. Coverage of
skateboarding in the media grows.
1979: A ramp in Gábor Áron Street. Skateboarding at the Millenáris velodrome and on the
sloping streets of Buda.
1981: In the summer, an official contest at the Millenáris velodrome. A series of articles on
the dangers of skating: the device is dubbed the “Board of Death”.
1982: Showcase with a quarter-pipe constructed at Örs vezér Square.
1983: In March, the first DIY half-pipe is erected in the Hűvösvölgy forest, made of the elements
of the Örs vezér Square quarter-pipe.
The PEMŰ-TRIÁL skateboard, developed in Hungary, is stocked in stores.
Circa 1984: The first skateboard craze subsides.
Circa 1985: Private imports seed the skateboard trade.
Circa 1987: Street-skate craze, Heroes’ Square becomes the center of skating.
Circa 1988: New venues in the City Park: the „fountain”, in front of the Museum of Transport:
the “Rubber”. Sporting goods store on Orbán Square becomes the first to sell decks.
A mini-ramp built by the Hennel brothers, Tibor and Balász at Fenyőgyöngye.
A popular skating venue: the park at the Gellért Hill water reservoir.
1989: A private initiative skatepark, complete with street park and mini half-pipe at the Mexikói
Street B.V.S.C. sports complex. New street venues: Republic – today, Pope John Paul II –
Square, Goldmann canteen.
1990: Builders contest / Lutra Cup in the sports hall in People’s Park. The organizers, Pál Vaskúti
and György L. Kiss start a Swedish-Hungarian joint venture, Street-Style, with a shop in
Bartók Béla Street and sponsored competitors.
1991: The first skater magazines and Hungarian video films. In the 90’s, the video cassette
and DVD issues of Funkey, Edge, Offline, Global and Amazon speak to the stability of the sport.
A skatepark is constructed in Csillebérc, coordinated by Pál Vaskúti.
The V.SZ.M. (Electrical Insulation Works Community Centre): from the early 90’s, the
location, in Fehérvári Street, of the office and warehouse of Only Ltd., founded by András
Lányi and Olivér Király. From 1990, the community centre director, István Nagy, allowed
a skatepark to be built in the concrete courtyard there, as it wasn’t being used anyway.
Only Ltd. got some of the skatepark elements (Csillebérc) and planned and constructed
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KRONOLÓGIA
CHRONOLOGY

1965: Az Ezermester magazin deszkaleírása.
1976-77: Az első gördeszkások. Helyeik: Deák tér, Széna tér, Bikás park.
1978: Az első gördeszka bemutató Budapesten, a Világ Ifjúsági Találkozón.
Május 1-jén, első gördeszkás esemény a Városligetben, rámpával.
Hírek a médiában a deszkázásról.
1979: Rámpa a Gábor Áron utcában, deszkázás a Millenáris biciklipályán és Buda lejtőin.
1981: Nyáron hivatalos verseny a Millenáris biciklipályán. Cikksorozat a deszkázás
veszélyeiről: „Haláldeszkának” nevezik az eszközt.
1982: Bemutató az Örs vezér téren épített negyed körívvel.
1983: Márciusban megépül a hűvösvölgyi erdőben az első DIY félcső,
az Örs vezér téri ív átalakításával.
A magyar fejlesztésű PEMŰ-TRIÁL gördeszka a boltokba kerül.
1984 körül: A gördeszkázás első divathulláma alábbhagy.
1985 körül: A gördeszkás kereskedelem csírái, magánimport.
1987 körül: Street-skate láz, a Hősök tere a deszkázás központja.
1988 körül: Új helyek a Városligetben: a „szökőkút”, a Közlekedési Múzeum előtti út, a “Gumi”.
Itt rendezik az első hazai utcaversenyt. Az Orbán téren az első sportbolt, ami gördeszka
lapokat is árul. A Poroltó testvérek – Hennel Tibor és Hennel Balázs – minifélcsöve
Fenyőgyöngyén. Népszerű deszkás helyszín még a Gellérthegyi víztároló melletti park.
1989: Pálya magánkezdeményezésre, a Mexikói úti B.V.S.C.-ben, street park és minifélcső.
Új street helyek: Köztársaság – ma II. János Pál pápa – tér, Goldmann menza.
1990: Építők verseny / Lutra kupa a Népligeti sportcsarnokban, a szervező Vaskúti Pál és Kiss L.
György vállalkozásuk a svéd-magyar Street-Style-t, ami egy Bartók Béla úti boltot
és szponzorált versenyzőket jelent.
1991: Az első gördeszkás magazinok és hazai video filmek. A kilencvenes években a Funkey,
az Edge, az Offline, a Global és az Amazon, a videókazetta és DVD kiadványok
a sportág stabilitását mutatják.
Pálya Csillebércen, Vaskúti Pál koordinálásával.
A V.SZ.M. (Villamos Szigetelő Művek közösségi háza): a Fehérvári úton a Lányi András és
Király Olivér alapította Only Kft.-nek a kilencvenes évek elejétől itt iroda és raktárhelyisége. Az intézmény vezetője Nagy István jóváhagyja, hogy az udvaron pálya
épüljön 1990-től. Pályaelemek más lebontott pályákról (Csillebérc), és saját kivitelben.
Bors László, Surányi Levente, Király Olivér (1994-től mikor Király Olivér megalapította
Zone Kft.-t), fejlesztették tovább a pályát.
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others. László Bors, Levente Surányi and, Olivér Király (from 1994, when Olivér Király
founded Zone Ltd.) further developed the skatepark.
1995: Görzenál with metal-surfaced mini and full-scale half-pipe, opens in District III (Óbuda).
1997: Vans Warped Tour, with the participation of Steve Caballero at Savoya Park shopping mall.
1998: The Töky School Club Hungarian Skateboarders Association, by Ákos Bulcsú Kernács.
1999: The closure of the V.SZ.M. skatepark marks the end of an era.
2000: A covered skatepark named Roxaréna in District IV (Újpest)
2001: Converse skatepark constructed on the roof of Westend shopping center hosts contests and,
in winter, snowboard showcases.
2002: Converse Hangar in District III (Óbuda) with the elements from the closed Westend skatepark.
2003: Street elements installed at Erzsébet Square.
2005: Renovation of Kosztolányi Dezső Square: new street spot. Smaller ramps at the skatepark
at the MOM Park shopping center.
2006: The heated, indoor Godspeed skatepark opens in Budaörs, on the outskirts of Budapest.
2007: The first Hungarian skateboard art book, “7 réteg” (7 layers), edited by Máté Galkó,
is published. “7 réteg” (7 layers) is published in four editions, the last appearing in 2011.
2008: Go Skateboarding Day ends in scandal: the organizer, Attila Santos, is taken into custody
for several hours. A DIY skatepark appears in Nagyicce.
2009: Máte Galkó organizes the Skaters’ Picnic skateboard parade.
A wooden pool is constructed at the "Bronze Casting Works" (Bronzöntő) in District XXI
(Csepel), tailored to the particulars of the space there and used for a contest organized by
IOU ramps. It was the shared idea of Erik Tóth, Zsombor Tüű, Bertalan Bacsó, Balázs Sarkadi
Nagy, Márk Szövényi, Ákos Gyorgyovich, Tamás Kürti and Péter Makács, and it was managed
by Bertalan Bacsó. Closed in 2012.
The construction of a municipal council skatepark in the City Park.
2010: A new street skatepark opens on Erzsébet Square.
2011: The Ernst Museum hosts a solo exhibition by Ed Templeton.
2012: The District XVI local council builds a concrete pool in the Sashalom neighborhood.
2013: DIY skatepark, at the site of the former Rio Club at Petőfi Bridge, Buda side.
2014: Görzenál, abandoned for years, is rebuilt by Balázs Jassek (Stég Skateboards).
“Touchdown”, an exhibition opens in the Deák 17 Gallery. Curated by Dorka Kaposi.
2015: The Hungarian National Skateboarders’ Association is established.
The DIY skatepark in Nagyicce is renovated with the help of Ádám Csavojecz “Potter”.
2016: A local council skatepark is constructed in the area underneath the Petőfi Bridge, Pest side.
2018: The District XXI (Csepel) skatepark is inaugurated.
2019: “The Street is Not a Playground - The Story of Skateboarding in Budapest, 1978-2019” opens.
Skateparks are inaugurated in Szentendre and on Erzsébet Square.
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1995: Óbudán megnyílik a Görzenál, fémborítású mini és nagy félcsővel.
1997: Vans Warped Tour a Savoya Park parkolójában, Steve Caballero részvételével.
1998: A Töky School Club Magyar Gördeszkások Egyesülete, Kernács Ákos Bulcsú alapítja.
1999: A V.SZ.M. pálya zárása egy korszak végét jelenti.
2000: A Roxaréna néven Újpesten fedett pálya nyílik.
2001: Converse gördeszkapálya a Westend tetején, versenyekkel és télen snowboard bemutatókkal.
2002: Converse Hangár Óbudán, a bezárt Westend elemeiből.
2003: Az Erzsébet téren utcai elemek.
2005: Felújítják a Kosztolányi Dezső teret, új street spot. Ívek a MOM Parkban kialakított pályán.
2006: Budaörsön megnyílik a beltéri, fűtött Godspeed skatepark.
2007: Megjelenik Galkó Máté gondozásában, a „7 réteg” az első magyar gördeszkás-művészeti
könyv. A „7 réteg” négyszer, utoljára 2011-ben jelenik meg
2008: Go Skateboarding Day, botrányos véggel, a szervező Santos Attila néhány órára őrizetbe
kerül. D.I.Y. pálya Nagyiccén.
2009: Deszkás Piknik gördeszkás felvonulás Galkó Máté szervezésében.
A Bronzöntő Csepelen, IOU Ramps által versenyen használt és a tér adottságaihoz
alakított fateknő. Tóth Erik, Tűű Zsombor, Bacsó Bertalan, Sarkadi Nagy Balázs,
Szövényi Márk, Gyorgyovich Ákos, Kürti Tamás, Makács Péter közös ötletét
Bacsó Bertalan menedzselte. 2012-ben bezárt.
A városligeti, önkormányzati Skatepark építése.
2010: Az Erzsébet téren új street pálya.
2011: Ed Templeton önálló kiállítása az Ernst Múzeumban.
2012: Sashalmon az Önkormányzat egy betonpool-t épít.
2013: A volt Rio szórakozóhely helyén a Petőfi híd budai hídfőjénél D.I.Y. pálya.
2014: Jassek Balázs (Stég Skateboards) szervezésében újjáépül az évek óta elhanyagolt Görzenál.
„Talajfogás” címen kiállítás nyílik a Deák 17 Galériában. Kurátor: Kaposi Dorka
2015: Magyar Deszkások Országos Egyesülete. Megújul a Nagyiccei D.I.Y park
Csavojecz „Potter” Ádám segítségével.
2016: A Petőfi híd pesti hídfője alatti területen önkormányzati skatepark épült.
2018: A csepeli skatepark átadása.
2019: „Az utca nem játszótér - a gördeszkázás története Budapesten, 1978-2019” kiállítás.
A szentendrei és az Erzsébet téri új pályák
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