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Fsf.hu események
Tavaly az olvasók már megszokhatták, hogy az
FSF.hu Alapítvány kisebb-nagyobb bejelentésekkel,
fordítóhétvégékkel tûnt fel a különbözõ médiumokban. A Linuxvilág segítségével a szabad programok
iránt érdeklõdõket ezentúl havonta szeretnénk tájékoztatni a fontosabb eseményekrõl.

Azok számára, akik még nem ismerik az FSF.hu Alapítványt, elmondom, hogy tavalyi év közepe táján egy
baráti társaságból alakult ki, azzal a célkitûzéssel, hogy
a lehetõségeinkhez mérten a szabad programok magyarországi helyzetét megpróbáljuk elõmozdítani. Mivel hivatalosan csak majd egy évre rá jegyezték be az alapítványt a budapesti bíróságon, elmondhatjuk, hogy ez a
szervezet még igen fiatal. Nem kapkodtuk el a dolgokat,
aminek a legfõbb oka az volt, hogy nem szerettünk volna
egy újabb civil szervezetet csupán nyúlfarknyi idõre
összedobni, hanem egy igazán ütõképes és összeszokott
csapatot akartunk összekovácsolni, akiknek a bírósági
papír csupán kötelezõ formaság. A csapat rohamosan
bõvült az elhíresült OpenOffice.org három napos fordítóhétvégén és a késõbbi Mozilla- és OpenOffice.org-lektorálópartikon. Ma már számtalan közösségi munkát végzünk,
amelyek középpontjában a szabad programok állnak:
• Fordítási, lektorálási munkák: az FSF.hu Alapítvány
több teljes fordító- és lektorálóhétvégét szervezett,
amelyeknek gyümölcseként az OpenOffice.org és a
Mozilla is magyar köntösbe bújt.
• Országjáró felvilágosító kampány a szabad programokról: idén kezdtünk – eleinte a BSA agresszív
kampányára való válaszként – ellátogatni az olyan
megyékbe, településekre, ahol az elõadásainkat igényelték. Mára ez olyannyira kinõtte magát, hogy
jelenleg már egyetemek, fõiskolák, teleházak hívnak
minket elõadni. Ebben az évben Egerben, Veszprémben, Békéscsabán, Hajdúnánáson és Sopron városában jártunk. Jelenleg a csapat Erdélybe (Kolozsvárra)
készül, ahol a Protestáns Teológiai Intézet diákjai hallgathatják meg elõadásainkat az alapoktól az áttérési
nehézségekig. Az elõadások minden esetben ingyenesek, ugyanis adományokból finanszírozzuk õket.
• A szabad programok hívõi számára szervezett kirándulások: ez idáig három alkalommal mentünk kirándulni,
ezek kifejezetten a szabad programok barátainak lettek meghirdetve, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
a jelentkezõket a természet lágy ölén megismertessük
egymással.
• Magyar Linux Dokumentációs projekt: a tldp
magyarra fordítását végzõ csapat rendületlen erõvel
dolgozik rajta, hogy az informatikával foglalkozó
szakemberek magyarul is hozzáférhessenek ehhez
a kimeríthetetlen tudásanyaghoz.
• FSF.hu-hírlevél: a visszajelzések alapján elindítottunk egy olyan havi hírlevelet, amely a fenti eseményekrõl számol be részletesen.
Fiatal szervezetrõl lévén szó, a jelmondatunk az, hogy
csak annyit vállalunk, amennyit minden körülmények
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között véghez tudunk
vinni. Eddigi sikereinket aktivistáinknak köszönhetjülk, akik töretlen kedvvel viszik elõre
a szabad programok
ügyét. Aktivista bárki
lehet, aki eljön fordítani vagy bármilyen
más módon segíti az
FSF.hu munkáját, ezzel
a szabad programok ismertségét és népszerûségét.

Kapcsolódó címek
Fordítások
 http://mozilla.fsf.hu
 http://openoffice.fsf.hu
Szabad Szoftver Kampánykörút
 http://www.fsf.hu/index.php/Roadshow
Kirándulások
 http://www.fsf.hu/index.php/Kirandulas
Magyar Linux Dokumentációs projekt
 http://tldp.fsf.hu/
Támogasd te is a munkánkat!
 http://www.fsf.hu/index.php/SegitsegHogyan

Varga S. Csaba (guska@guska.hu)
Az 1.1-es Slackware óta linuxozik.
Kedvtelései közé tartozik a fotózás és
a Linux telepítése PDA-kra.
Legszívesebben a Gerecsében túrázik
a barátaival.
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