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Láttuk-hallottuk

A Linux szélesebb körû elterjedésének legnagyobb
gátja kis hazánkban, hogy kevés a magyar nyelvû leírás.
A nagyobb grafikus rendszerek, a Gnome és a KDE

többé-kevésbé magyar nyelvûek, de ez még
kevés. Hiányzik egy olyan szabad irodai
programcsomag, amely már a telepítéstõl
kezdve magyar nyelven tart kapcsolatot
a felhasználókkal. Szükség van továbbá olyan
ingyenes tankönyvsorozatra, amely a kezdõ
és a haladó felhasználóknak nyújt segítséget
a Linux alkalmazásához.
A helyzet javítása érdekében a Linux-felhasz-
nálók Magyarországi Egyesülete a Miniszter-
elnöki Hivatal támogatásával pályázatot hir-
det. A pályázat három részbõl áll. Elsõ része
a Pingvin füzetek megírása hárommillió forin-
tos díjazással. A tervek szerint az elkészülõ
32 füzet a számítástechnika alapjaitól a Linux-

rendszerfelügyeletig jutna el, összesen 1650 oldalon.
A pályázat célja a GNU/Linux operációs rendszer terje-
dését segítendõ egységes, jól használható oktatási
anyag elkészítése, amely egyaránt megfelel a számítás-
technikával ismerkedõ kezdõk és haladók igényeinek.
Pályázatokat várunk a füzetek megalkotására, akár egy-
egy terület akár több terület együttes megírásához. 
A pályázat második része a Fordítást Segítõ Rendszer
megalkotása, mely kétmillió forintos díjazással jár. A pá-
lyázat legfontosabb célkitûzése, hogy segítse a szabad
programok magyarítását és az egységes szakszókincs
megteremtését. A cél egy olyan webalapú alkalmazás
kifejlesztése, amely a fordítási projekteknek egységes
nyelvi hátteret teremt.

A pályázat harmadik része a StarOffice 5.2, illetve
a leendõ OpenOffice 6.0 teljes magyarítása célozza meg,
kétmillió forintos keret erejéig. A pályázat célja egy sza-
bad irodai programcsomag teljes magyarítása, mely
segít a Linux irodai felhasználásának elterjedésében.
A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületének egyik
legfontosabb feladata a szabad programok minõségi
magyarításának és használatának ösztönzése. A pályá-
zatok elbírálásánál ez a szempont kiemelt fontossággal

bír. Az egyesület számára külön öröm, hogy a Miniszter-
elnöki Hivatal segítségével támogathatja azokat a lelkes
Linux-felhasználókat, akik hajlandók tevékenyen részt
vállalni az egyesület céljainak megvalósításában.
A további tudnivalók e havi számunk második lemezmel-
lékletén találhatók. A pályázatok beadási határideje:
2001. március 19. A pályázati részvétel természetesen
ingyenes, minden jelentkezõt szeretettel várunk.

Pályázati felhívás

A MEH és az LME közös sajtóközleménye
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága bruttó tízmillió forintos támoga-
tást nyújt a kiemelkedõ szakmai munkát végzõ Linux-felhasználók Magyarországi
Egyesületének (LME). A támogatás fõ célja az oktatás és a magyar nyelvû programok
készítésének elõmozdítása. Az Európai Unió ajánlása szerint „a szabad program kezdemé-
nyezés elkezdte átalakítani az informatika szabályait, ez az elkövetkezõ években további
hatalmas változásokat hoz létre. A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete az elmúlt
két évben nagyon sokat tett a szabad program kezdeményezésért, jól mûködõ civil szerve-
zetté vált. Az LME legfõbb feladata a végfelhasználók megnyerése a szabad programok
(többek között a Linux) irányában, ennek egyik legfontosabb lépése az oktatás és a magya-
rítás. Úgy gondoljuk, megérett a helyzet arra, hogy az állam támogassa a szabad
programok kezdeményezését.” Az informatikai kormánybiztosság nevében Kleinheincz
Gábor fõcsoportfõnök jelentette be 2000. október 7-én, hogy a MEH elsõ lépésként
tízmillió forintos szerzõdést köt az LME-vel a szabad programok fordításának, oktatásának
támogatására. A késõbbiekben a kormánybiztosság az informatikai szerkezetfejlesztési
programokban lehetõvé kívánja tenni, hogy a felhasználóknak igény esetén módjuk legyen
szabad programokat választani. Varga Csaba Sándor, az LME elnöke szerint, a kormányzati
támogatás fordulópontot jelent az LME számára, hiszen a támogatás segítségével sokkal
nagyobb lendülettel folytathatja tevékenységét.

Forrás: �www.lme.hu/palyazat
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