
Városi Feri Projekt
Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola

Grafikaszak



Városi
Ferenc
halála

itt lakik
Városi 
Ferenc

Feri az
önsegíto

csoportban

Feri
a klinikán

Városi
Ferenc
születése

Feri
Egyetemista



? városi fecó 
vagyok

ki
vagyok?

F E R E N C

F E R I E C



itt lakik
Városi 
Ferenc



Városi
Ferenc
születése



Feri
a klinikán



Feri az
önsegíto

csoportban



Feri
Egyetemista

Feri
Egyetemista



Városi
Ferenc
halála



MAGYARORSZÁG
Hongrie
Hungary

SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT
Extrait d’acte de naissance

Extract from the Register of Births

Sorozat (Série/Series): MA       Szám (Numéro/Number): 12345112

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 3789GH4A

Városi Feri születése
Anyakönyvi hivatal (Service de l’étal civil de/Registry Office of ):

  Budapest

születési családi neve

Nom de naissance/Birth name Városi

Ferenc

fiú Masculin/Male

Kelt.:   Budapest

2013.  év Année/Year   06.  hó Mois/Month   27.  nap Jour/Day               

Lieu et date délivrance/Place and date of issue              

Budapest

2013.  év Année/Year   Szeptember  hó Mois/Month   14.  nap Jour/Day

2013.  év Année/Year   Október  hó Mois/Month   19.  nap Jour/Day

Apa

Anya

/a gyermek/ születési utóneve(i):
Prénoms de naissance
Birth forenames

apjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance du pére
Birth name and forenames of father

anyjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance de la mére
Birth name and forenames of mother

Megjegyzések (Mentions/Notes):

Otthon szülés, majd...

neme

Sexe/Sex

születési helye

Lieu de naissance/Place of birth

előadás ideje

Date de performance
Date of performance

Anyakönyvi szám (N° de l’acte/Entry no.):       

  1274ED45A

A gyermek
L’enfant / The child

Aláírás
Signature/Signature

100 ml
Infúziós tasak

Városi Feri a Klinikán
Beteg neve:

Városi Ferenc

Dózis tartomány Sebesség ml/óra
(csepp/perc)

Beteg testtömege

50 ttkg 70 ttkg 90 ttkg

15
(5)

21
(7)

Alacsony
2,5 µ/ttkg/perc

ml/óra
(csepp/perc)

ml/óra
(csepp/perc)

ml/óra
(csepp/perc)

Közepes
5 µ/ttkg/perc

Nagy
10 µ/ttkg/perc

27
(9)

30
(10)

42
(14)

54
(18)

60
(20)

84
(28)

108
(36)

CIPROFLOXACIN KABI 200 mg/100 ml

Ideje: 
2013 szeptember 15.

2013 október 20.

Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika

Egyetemi oklevél
Ezt az oklevelet

Sorszám PT H/BL 001451 számT-127/2013.

Városi Ferenc egyetemista

május 24.

Pest Magyar-

2010/2011 2012/2013

a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karának 

nappali tagozatán, általános orvos szakán

2013

2013 szeptember 29

április 19

általános orvossá

nem megfelelt

Budapest

számára állítottuk ki,

aki 2013. évben

megyében országban

született, és tanévtől tanévig

Oklevelének minősítése

Kelt.:

Időpont:

év  hó -n

2013 október 20év  hó -n

nem nyílvánítjuk

határozata alapján nevezettet okleveles

A Záróvizsga-Bizottság

egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek nem tett eleget.

évi hó -i

hó napján

Morphine
Sulfate Injection, USP

5mg/mL 2500 mg

Feri
az önsegítő
csoportban

előadás időpontja: 2013. szept. 29.
Each mL contains morphine sulfate 
5 mg, monobasic sodium phosophate, monohydrate10mg, dibasic sodium phosophate, anhy-
drous 2.8 mg, sodium formaldehyde sulfoxylate 3mg and pitenol2.5 mg in Water for Injection. 
pH2.5-6.5 sulfuric acid added, if needed, for pH adjustment. 
Sealed under nitrogen.
Usual dosage: See package insert.
Protect form light.
Store at 20° - 25°C (66° - 77°F)
(See USP Controlled Room 
Temperature). Avoid freezing.
NOTE: Do not use if color is 
darker than pale yellow, if it is 
discolored in any way or if it 
contains a precipitate.

MAGYARORSZÁG
Hongrie
Hungary

HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT
Extrait d’acte de décès

Extract from the Register of Deaths

Sorozat (Série/Series): ME       Szám (Numéro/Number): 069700

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 3789GH4A

Városi Feri halála
Anyakönyvi hivatal (Service de l’étal civil de/Registry O�ce of ):

  Budapest

házassági neve

Nom et prénom après le mariage
Name and forenames following marriage

Városi

Ferenc

�ú Masculin/Male

Kelt.:   Budapest

2013.  év Année/Year   06.  hó Mois/Month   27.  nap Jour/Day               

Lieu et date délivrance/Place and date of issue              

Budapest

Budapest

kapcsolatban

2013.  év Année/Year   Szeptember  hó Mois/Month   14.  nap Jour/Day

2013.  év Année/Year   Október  hó Mois/Month   20.  nap Jour/Day

Apa

Anya

születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance
Birth name and forenames

apjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance du pére
Birth name and forenames of father

anyjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance de la mére
Birth name and forenames of mother

Élettárs
házastársának vagy bejegyzett élettársának 
születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance du conjoint ou 
du partenaire enregistré
Birth name and forenames of the spouse or 
the registered partner

Megjegyzések (Mentions/Notes):

A holttest nem került elő.

neme

Sexe/Sex

születési helye

Lieu de naissance/Place of birth

halálesetének helye

Lieu du décès /Place of death

előadás ideje

Date du performance
Place of performance

családi állapota

Situation matrimoniale/Marial status

születés ideje

Date de naissance
Date of birth

Anyakönyvi szám (N° de l’acte/Entry no.):       

  1274ED45A

Az elhalt
Le décédé / The deceased

Aláírás
Signature/Signature



MAGYARORSZÁG
Hongrie
Hungary

SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT
Extrait d’acte de naissance

Extract from the Register of Births

Sorozat (Série/Series): MA       Szám (Numéro/Number): 12345112

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 3789GH4A

Városi Feri születése
Anyakönyvi hivatal (Service de l’étal civil de/Registry Office of ):

  Budapest

születési családi neve

Nom de naissance/Birth name Városi

Ferenc

fiú Masculin/Male

Kelt.:   Budapest

2013.  év Année/Year   06.  hó Mois/Month   27.  nap Jour/Day               

Lieu et date délivrance/Place and date of issue              

Budapest

2013.  év Année/Year   Szeptember  hó Mois/Month   14.  nap Jour/Day

2013.  év Année/Year   Október  hó Mois/Month   19.  nap Jour/Day

Apa

Anya

/a gyermek/ születési utóneve(i):
Prénoms de naissance
Birth forenames

apjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance du pére
Birth name and forenames of father

anyjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance de la mére
Birth name and forenames of mother

Megjegyzések (Mentions/Notes):

Otthon szülés, majd...

neme

Sexe/Sex

születési helye

Lieu de naissance/Place of birth

előadás ideje

Date de performance
Date of performance

Anyakönyvi szám (N° de l’acte/Entry no.):       

  1274ED45A

A gyermek
L’enfant / The child

Aláírás
Signature/Signature



100 ml
Infúziós tasak

Városi Feri a Klinikán
Beteg neve:

Városi Ferenc

Dózis tartomány Sebesség ml/óra
(csepp/perc)

Beteg testtömege

50 ttkg 70 ttkg 90 ttkg

15
(5)

21
(7)

Alacsony
2,5 µ/ttkg/perc

ml/óra
(csepp/perc)

ml/óra
(csepp/perc)

ml/óra
(csepp/perc)

Közepes
5 µ/ttkg/perc

Nagy
10 µ/ttkg/perc

27
(9)

30
(10)

42
(14)

54
(18)

60
(20)

84
(28)

108
(36)

CIPROFLOXACIN KABI 200 mg/100 ml

Ideje: 
2013 szeptember 15.

2013 október 20.

Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai II. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika



Egyetemi oklevél
Ezt az oklevelet

Sorszám PT H/BL 001451 számT-127/2013.

Városi Ferenc egyetemista

május 24.

Pest Magyar-

2010/2011 2012/2013

a Semmelweis Egyetem Orvostudományi Karának 

nappali tagozatán, általános orvos szakán

2013

2013 szeptember 29

április 19

általános orvossá

nem megfelelt

Budapest

számára állítottuk ki,

aki 2013. évben

megyében országban

született, és tanévtől tanévig

Oklevelének minősítése

Kelt.:

Időpont:

év  hó -n

2013 október 20év  hó -n

nem nyílvánítjuk

határozata alapján nevezettet okleveles

A Záróvizsga-Bizottság

egyetemi tanulmányi kötelezettségeinek nem tett eleget.

évi hó -i

hó napján



Morphine
Sulfate Injection, USP

5mg/mL 2500 mg

Feri
az önsegítő
csoportban

előadás időpontja: 2013. szept. 29.
Each mL contains morphine sulfate 
5 mg, monobasic sodium phosophate, monohydrate10mg, dibasic sodium phosophate, anhy-
drous 2.8 mg, sodium formaldehyde sulfoxylate 3mg and pitenol2.5 mg in Water for Injection. 
pH2.5-6.5 sulfuric acid added, if needed, for pH adjustment. 
Sealed under nitrogen.
Usual dosage: See package insert.
Protect form light.
Store at 20° - 25°C (66° - 77°F)
(See USP Controlled Room 
Temperature). Avoid freezing.
NOTE: Do not use if color is 
darker than pale yellow, if it is 
discolored in any way or if it 
contains a precipitate.



MAGYARORSZÁG
Hongrie
Hungary

HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT
Extrait d’acte de décès

Extract from the Register of Deaths

Sorozat (Série/Series): ME       Szám (Numéro/Number): 069700

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 3789GH4A

Városi Feri halála
Anyakönyvi hivatal (Service de l’étal civil de/Registry O�ce of ):

  Budapest

házassági neve

Nom et prénom après le mariage
Name and forenames following marriage

Városi

Ferenc

�ú Masculin/Male

Kelt.:   Budapest

2013.  év Année/Year   06.  hó Mois/Month   27.  nap Jour/Day               

Lieu et date délivrance/Place and date of issue              

Budapest

Budapest

kapcsolatban

2013.  év Année/Year   Szeptember  hó Mois/Month   14.  nap Jour/Day

2013.  év Année/Year   Október  hó Mois/Month   20.  nap Jour/Day

Apa

Anya

születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance
Birth name and forenames

apjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance du pére
Birth name and forenames of father

anyjának születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance de la mére
Birth name and forenames of mother

Élettárs
házastársának vagy bejegyzett élettársának 
születési családi és utóneve(i):
Nom et prénoms de naissance du conjoint ou 
du partenaire enregistré
Birth name and forenames of the spouse or 
the registered partner

Megjegyzések (Mentions/Notes):

A holttest nem került elő.

neme

Sexe/Sex

születési helye

Lieu de naissance/Place of birth

halálesetének helye

Lieu du décès /Place of death

előadás ideje

Date du performance
Place of performance

családi állapota

Situation matrimoniale/Marial status

születés ideje

Date de naissance
Date of birth

Anyakönyvi szám (N° de l’acte/Entry no.):       

  1274ED45A

Az elhalt
Le décédé / The deceased

Aláírás
Signature/Signature



KI AZ A
VÁROSI FERENC?

VÁROSI FERI
SZÜLETÉSE

VÁROSI FERI
A KLINIKÁN

VÁROSI FERI
EGYETEMISTA

VÁROSI FERI
AZ ÖNSEGÍTŐ
CSOPORTBAN

VÁROSI FERI
HALÁLA



KI AZ A
VÁROSI FERENC?



VÁROSI FERI
SZÜLETÉSE



VÁROSI FERI
A KLINIKÁN



VÁROSI FERI
EGYETEMISTA



VÁROSI FERI
AZ ÖNSEGÍTŐ
CSOPORTBAN



VÁROSI FERI
HALÁLA







Isten hozott
Ferenc !



???


