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„Nincs az a "móriczzsigai" Kerek Ferkó és nincs az a bihari, vagy nyírségi,
fiatal tiszteletbeli szolgabíró, akinek hetyke és angyali, bricseszes, sárgacsizmás,
férfi-szekszepilje vetekedni tudna ennek a mosolygó, karakán, ruganyos és
renitens Jávor Palinak a kedvességével, hatszáz fogú mosolyával, úri, magyar,
lobbanékony és megejtő, huszártisztes és négylovas sandlaufert hajó, sárga
szavasbőrkesztyűs, ostorpattintó, félrecsapott kalapú, villogó szemű - s mind e
tulajdonságok mellett mégis oly kisfiús bájával...”
Egyed Zoltán, 1942.

Jelentősebb filmjei:
 Hyppolit, a lakáj

1931

 Rákóczi-induló

1933

 Nem élhetek muzsikaszó nélkül

1935

 Fizessen, nagysád!

1937

 A Noszty fiú esete Tóth Marival

1938

 Fekete gyémántok

1938

 Halálos tavasz

1939

 Dankó Pista

1940

Szövegszerkesztés – 7. reprodukciós gyakorlat

1.

Nyissa meg az szr7_ny nevű szövegállományt a szövegszerkesztőben, majd mentse szr7 néven a
szövegszerkesztő alapértelmezett fájltípusában.

2.

A minta és e feladatok alapján formázza meg a nyersállományt, majd a kész dokumentumot töltse
fel a kurzusdrive-ra.

3.

A dokumentum alapértelemezett betűtípusa Times New Roman, betűszíne fekete.

4.

A dokumentum alapértelmezett sortávolsága másfeles, kivéve, ha mást nem határoz meg az adott
feladat.

5.

A „Jávor Pál” szöveg betűmérete 18 pt, 0,5 pt szélességű dupla vonallal szegélyezett, az utána
következő bekezdés 24 pt távolságra van.

6.

A személyes adatokat tartalmazó (2- 5. bekezdés) betűmérete 14 pt. Halálának dátuma és az azt
követő bekezdés közötti távolság 48 pt méretű.

7.

Egyedi Zoltán megemlékező szavainak betűmérete 14 pt, szimpla sortávú, első sora 1 cm-rel
kezdődik beljebb a bal margóhoz képest, a háttérszín színe RGB (217, 217, 217).

8.

„Jelentősebb filmjei” bekezdés előtt lévő térköz mérete 48 pt.

9.

A lista szimbóluma 0,7 cm-rel beljebb kezdődik a bal margóhoz képest, a lista szövege a
szimbólumhoz viszonyítva jobbról ugyancsak 0,7 cm-re van.

10. Az évszámok minden listaelem esetében 9 cm-re helyezkednek el a bal margóhoz viszonyítva.
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