


 A Valyo - Város és Folyó Egyesület 
 2010 óta foglalkozik Budapest köztereivel, 
 kiemelten a Duna-menti területekkel. 



 Kik a Valyósok? 

 Független, különböző területeken 
 dolgozó budapestiek csapata, 
 akiket az a cél egyesít, hogy 
 a város folyópartjai élhetőbbek, 
 a városlakók számára 
 használhatóbbak legyenek. 



 Budapesten az elmúlt években számos pozitív városfejlesztés született. 
 A Valyo arra kíván inspirálni, hogy még több hasonló kezdeményezés jöjjön létre. 



 Világszerte felértékelődött a városi vízpartok szerepe 



 Párizs - Szajna part 



 Lyon - Rhône part 



 Chicago - Chicago folyó 



 Seoul - Cheonggyecheon 



 Hogyan dolgozunk? 



 Városi méretekben nézve kis léptékű, alacsony költségvetésű, de sok embert 
 érintő beruházásokat hozunk létre. 



 Térkép a Valyo budapesti projektjeiről 



 Alul- és kihasználatlan városi  területeket fejlesztünk 



 Új, jól használható tereket hozunk létre 



 Ha a helyiek jól érzik magukat környezetükben, az kihat a városrész 
 és vállalkozások fejlődésére is. 



 Fő tevékenységeink: 

 - Szervezés 
 - Irányítás 
 - Tervezés 
 - Építés 
 - Szemléletformálás 



 Szervezünk: 

 - közösségi programokat 
 - köztéri és városi játékokat 
 - gyerekprogramokat 
 - sporteseményeket 



 Irányítunk: 

 - workshopokat 
 - facilitálunk közösségi tervezést 



 Építünk: 

 - Installációkat 
 - köztéri bútorokat 

 Kísérletezünk: 

 - valós helyzetekben 
 - közösségi építéssel 



 Szemléletformálás: 

 - művészeti eszközökkel 
 - fenntartható szemlélettel 
 - igényteremtéssel 
 - figyelemfelkeltő eszközökkel 
 - interakciókkal 



Projektjeink



 Dunatanösvény 



 Valyo !Part 



 Nehru Part megújítása 



 Mobil Szauna 



 Bajnokságok: Kacsakő, Pétanque, Kőpapírolló 



 Skubi - mikrokiállítás 



 Regatta 



 Nemzetközi együttműködések: 

 RIVE 
 Placcc 
 Viability 



 - az elsődleges használók az itt élők 
 - szabadidős funkciók előnyben részesítése 
 - minden korosztály számára vonzó 
 - ingyenes használhatóság 
 - az év minden napján használható 

 - érinthető a Duna vize 
 - a teljes szakasz végigsétálható 
 - zöldfelület-növelés 
 - átláthatóság, biztonság 

 - költséghatékony és felelős üzemeltetés 
 - az úszóművek pótolják a partszakaszról hiányzó funkciókat 

 A Valyo elképzelése a városi vízpartokról 



 Rak-Park tervpályázat - Vigadó téri hajóállomás  terve 



 Rak-Park tervpályázat - Belgrád rakparti mászófal 



 Nehru park - úszó köztér terve 



Partnereink:

D1618 műhely



Köszönöm a figyelmet!

Tömör Miklós: 06 70 382 2876
www.valyo.hu

facebook.com/valyovalyo


