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pontok szerint: a kép témája, az ábrázolt tárgyhoz
kapcsolódó személy, vagy a kép kísérõ szövegében
elõforduló szó, illetve szövegrész alapján is válogat-
hat.  (FL)

�Gyorstalpaló�:
hogyan formázzunk

bekezdést
szövegszerkesztõben?

Sok felesleges munkától szabadítaná meg a lap
technikai szerkesztõjét, de a cikkét szövegszer-
kesztõbe rögzítõ szerzõt is, ha a bekezdések ala-
kításához a szövegszerkesztõk formázási lehetõ-
ségét használná ki, s az elsõ sort nem tabulátor-
ral, vagy (rendre különbözõ számú) szóköz leüté-
sével tenné hangsúlyossá.

Közismert, hogy a Word szövegszerkesztõ
(amit legelterjedtebben használnak szerzõink), ha
nem jelölünk ki mást (vagyis a CTRL+N gomb-
bal vagy az új dokumentum ikonjára klikkeléssel
látunk hozzá az új dokumentum létrehozásához),
egy globális sablonra alapozza az új dokumentu-
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mot, ennek a neve Normal.dot, s benne számta-
lan elõre definiált jellemzõ van, pl. oldalméret,
laptájolás, margóméretek, betûfajta és típus, be-
kezdésjellemzõk. Az utóbbiak a Normal nevû be-
kezdésstílusban találhatók, és természetesen meg
is változtathatjuk e jegyeket.

Nyissuk meg a FORMÁTUM menü STÍLUSOK�
almenüjét, a használt stílusok közül a Normal eleve
kijelölt, vagyis ha a MÓDOSÍTÁSt választjuk, az
erre a bekezdés-stílusra vonatkozik.

Jelezzük, hogy a módosítható jellemzõk (FOR-
MÁTUMOK) közül a Bekezdést választjuk. (Ne fe-
lejtsék el a Bekerül a sablonba alaphelyzetben
üres négyzetét beikszelni, mert csak így õrzõdik
meg a változtatás!)  Az elsõ sor behúzása ablak-

ba írhatjuk be, hány centiméterrel akarjuk ben-
tebb kezdeni a bekezdés elsõ sorát. Ha az egész
bekezdést akarjuk a margóhoz képest bentebb
tolni, a behúzás balról értéket kell megadnunk.

Egy másik szövegtagolási lehetõség, amit író-
gépes korszakunkból örököltünk, hogy a bekez-
dések elõtt és után üres sor(oka)t hagyunk ki (a
szövegszerkesztõben ENTER-t ütünk.) Kerülen-
dõ eljárás! A párbeszédablakban látszik a térköz
elõtte, utána üres ablaka, az ide beírt értékkel
lehet a két bekezdés között kihagyandó üres
helyet pontosan megadni. Önmaguk idejével is
jobban gazdálkodnak, ha a szükséges beállításo-
kat a sablonban érvényesítik, hiszen ettõl kezdve
automatikusan végrehajtódnak majd ezek a hasz-
nos beállítások.

Végül egy jó tanács. A kimentett állomány formá-
tumaként (fõként, ha elektronikus levél mellékleteként
továbbítják majd), válasszák az rtf-et (Rich Text
Format)! Ezt ugyanis nem támadják a vírusok, mint a
doc-ot, de megõrzi a formázási beállításokat (nem úgy,
mint a txt, vagyis szövegformátum), harmadrészt pedig
a legtöbb szöveg- és kiadványszerkesztõ verziószám-

tól függetlenül képes olvasni, megjeleníteni, míg ez nem
áll a Word különbözõ verziószámú változataira, hiszen
azok � logikusan � felülrõl lefelé kompatibilisek.

(FL)


