
Egy internetes cikk megkomponálása feladat 
 

1. A cím legyen Arial Black, 14-es betűméretű. középre igazított, kiskapitális és 1,5 pt-os szöveg 

ritkítású.  
 

2. A cím után állítsd be 16 pt-os térközt 
 

3. A bekezdések után állítsd be 6 pt- os térközt. Az első bekezdés legyen félkövér. 
 

4. A szöveg egésze legyen Times New Roman, 12 pt-os betűméretű, sorkizárt és 1,5 

sorközzel tagolt és a szöveg első sorát húzd beljebb 1,5 cm-el! 

5. A cikk végére szúrj be egy szövegdobozt és a minta szerint idézőjelek között jelenítsd 

meg benne a szöveget! 
 

6. A szövegdobozban lévő szöveg legyen Calibri 10-es betűméretű, sorkizárt és dőlt! 
  

7. A szövegdobozt igazítsd a szöveg végére, középre. 
 

8. Az első bekezdés mellé szúrj be egy tetszőleges husky kutya képet. (körbefuttatással 

szorosan) A kép mérete legfeljebb a bekezdés magassága legyen! 
  

Minta: 

 

Az ember és a kutya kapcsolatának 

bemutatásáért Végh László fotóriporter kapta a 

Hemző -díjat  

 
Végh László fotóriporter, a Magyar Hang munkatársa nyerte 

el a hetedik Hemző-díjat az erdélyi pásztorsors, az ember és a kutya 

kapcsolatának bemutatásáért, írja a díj honlapja.  

A zsűri (Lajos Mari, a névadó özvegye, Salvarani Zsófia, Hemző nevelt lánya, illetve a 

Hemző Károly Alapítvány kurátorai, Bánkuti András és Korniss Péter fotográfusok, valamint 

az Alapítvány titkára, Szarka Klára) ezúttal is hirdettek döntősöket. 2020-ban magas 

színvonalú pályázataikkal Végh László mellett Bánhegyesy Antal, Hirling Bálint, Hölvényi 

Kristóf és Sivák Zsófia lettek a díj finalistái. 

A díjat hagyományosan a névadó születésnapján, június 11-én adják át, de az idei rendkívüli 

helyzetben Károly-napon, november 4-én hirdették ki a pályázat eredményét a Capa 

Központban. A díj oklevél és a Kuratórium által meghatározott pénzösszeg, illetve kiállítási 

lehetőség a Capa Központ F8 Galériájában.  

 

  
OLVASÓI VÉLEMÉNY 
„ Szerintem a Huskyk a legkedvesebb 
kutyák. Annyira tudnak kunyerálni, hogy 
az már katasztrófális. Az égvilágon 
mindent ki tudnak csalni az emberből. 
Kedvesség, játékosság, tekintetében 
nincs párjuk. ” 

http://hemzokaroly.hu/#/friss

