






















Nagytétény történe központjának 
rehabilitációja - közterületek
1. kép: a kulturális központ és mozi előtere (épület: BME 
Építészeörténe és Műemléki Tanszék)
2. kép: az egykori zsinagóga, ma könyvtár előkertje az 
emlékfákkal
3.3. kép: az egykori piactér, ma Szent Flórián tér zászlói 
(grafika: Kiss Zsombor Kriszán)
4. kép: a Szentháromság tér ülőkövei
5. kép: Szentháromság tér - világháborús emlékmű
6. kép: a múzeum hajdani kertjének idős, megmente fái
9. kép: Szent Flórián tér - ülőkockák
10.10. kép: Szent Flórián tér - ugróiskola, háérben a római 
erőd majdani bejárata
11 kép: új gyalogátkelőhely, háérben a megnyito 
templomkert
12 kép: a tervezési terület felölei a történe központ leg-
fontosabb közterüle elemeit
1313 kép:  a (majdani) nyírt gyertyán pihenő egység több 
helyen is visszaköszönő movuma az Országzászló téren

projekt szerzők: dr. Almási Balázs, Gergely Antal, Tánczos 
Szilvia, Varga Rita
a képek szerzője: dr. Almási Balázs
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Hippocampus 2013 - installációk
1. kép: Mission Impossible?
2. kép: Időkapszula
3. kép: Lefolyó
4. kép: Időkapszula
4b.4b. kép: Időkapszula /szolgála közlemény: tartalék kép, ha a 
QR kód szerintetek a másikon nem jó hogy rajta van és külön 
kellene/
5. kép: Mission Impossible?
6. kép: Időkapszula
7. kép: Időkapszula - „Lebeg a szögre akaszto idő”
8. kép: Mission Impossible?
9. 9. kép: Lefolyó
10. kép: Időkapszula /szolgála közlemény: innen levágható 
külön a QR kód, ha nem megfelelő valamiért a 4-es képen/
11 kép: Mission Impossible?
12 kép: Időkapszula
13 kép:  Mission Impossible?

projekt szerzők: 
IdőIdőkapszula: dr. Almási Balázs, Arany Gergely, Domanovszki 
Anna Zsófia, Tahi-Tóth Orsolya, Vidacs Borbála
Lefolyó: dr. Almási Balázs, Csépke Tamás, Nagy-Erdei Bence
Mission Impossible?: dr. Almási Balázs
a képek szerzői: Kálmán Zsófia (12), dr. Almási Balázs


