Láttuk-hallottuk

A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesületében
februárban egymást érték az események.

Az LME évzáró vacsoráját február 14-én este Budán, a
Mongolian Barbecue étteremben tartotta. Az egyesület
rendezvényére 61, a Linux és a szabad programok terjesztése érdekében buzgón tevékenykedõ Linux-hívõt
hívtak meg. A rendkívül jó hangulatú vacsorán sokan
most találkoztak elõször egymással, hiszen a számítástechnika berkeiben néha évek telnek el, mire személyesen is megismerkedhetünk egy-egy jól ismert becenév
tulajdonosával. Az est fénypontjaként értékes szakmai
könyveket vehettek át az elmúlt évben a nyílt forráskódú
programok népszerûsítésében kiemelkedõen segédkezõk: Agrai Ferenc, Balázs Tibor, Halász Gábor, Kósa
Attila, Kósa Lajos, Lajber Zoltán, Nagy Attila, Pásztor
György, Pozsár Balázs, Sári Gábor, Takács István, Vasas
Csaba, Zelena Endre és jómagam.

Küldöttközgyûlés
Az LME február 15-én délelõtt tartotta éves rendes tisztújító közgyûlését a budapesti MÁV Bevétel Ellenõrzési
Igazgatóság (BEIG) épületében. A pontosan 10 órakor
megkezdõdött küldöttválasztó gyûlésen a megjelentek
kis létszáma miatt 10:15-kor megismételték a szavazást,
majd körülbelül 10:30-kor megkezdõdött küldöttközgyûlés, az elnök (Sári Gábor) beszámolójával. Ezt követte
az Ellenõrzõ Bizottság elnökének (Laky Norbert) beszámolója, majd az egyesület titkára, (Balázs Tibor) megtartotta pénzügyi beszámolóját. Rövid szünet után a közhasznúsági beszámoló következett, ebbõl idéznénk néhány érdekesebb részt.

Konferencia
A IV. GNU/Linux Szakmai Konferencia az Infoszféra Kft.-vel
közösen került megrendezésre a Budapesti Best Western
Grand Hotel Hungaria szállóban. A színvonalas rendezésnek köszönhetõen a konferencia nagyon sikeres volt.
A résztvevõk rendkívül hasznosnak tartották az elõadásokat, ahol új gondolatokat, megoldásokat és szakembereket ismerhettek meg. A konferencia fõ támogatója
az UHU-Linux Kft. volt. Idén az elõadókkal karöltve
Zelena Endre az LME történetének legszínvonalasabb
konferenciakiadványát készítette el.
Positive E-Privacy díj
Az Egyesület eddigi tevékenysége elismeréseként tavaly
megkapta a nemzetközileg tekintélyesnek számító
„Positive E-Privacy” díjat.
Linuxos konferenciasorozat a MeH támogatásával
A Miniszterelnöki Hivatal támogatásával létrejött sikeres
Linux Konferenciasorozat tavaly áprilisban ért véget.
Az egyesület szakemberei hat egésznapos rendezvényen
próbálták megismertetni az résztvevõket a Linux és
a Szabad Szoftverek világával.
CD-írás
Ez volt tavaly a legsikeresebben mûködõ projekt, ugyanis Balázs Tibor közel hatszáz korongot írt meg. Tóth

www.linuxvilag.hu

© Kiskapu Kft. Minden jog fenntartva

LME-események
Csaba és Szakszon Mihály közremûködésével szinte
minden szakmai rendezvényen megjelentek, legutóbb
a „Linux a közoktatásban” címûn. Õk ketten egy alkalommal a West End City Center Média Markt üzletében
is tartottak Linux-bemutatót.

Sajtó
Varga Csaba Sándor és jómagam gondoskodtunk
a Linux népszerûsítésérõl. Szervezésünkben és közremûködésünkkel a Fix.tv-ben beindult egy heti rendszerességgel sugárzott Linux témájú mûsor. A Számítástechnika címû folyóiratban Magosányi Árpád cikkét olvashatták, a Budapesti Nap címû napilapban Varga Csaba
Sándor indított cikksorozatot. Több rádiómûsorban is
felbukkantak az LME képviselõi. Legutóbb a „Pénz Piac
Profit” címû mûsorban, a Kossuth rádióban, de szerepeltünk a Szabad Világ Számítástechnikai Magazinban, a
Civil Rádióban, ahol Varga Csaba Sándor, Czakó Krisztián
és jómagam a szabad programokról beszéltünk.

Szabadon projekt
A Szabadon kampány elsõ része 2002. november 1-jétõl
2003. január 31-ig tartott. Kitûzött céljának megfelelõen
felhívta a figyelmet a szabad programok létére és jelentõségére. A kampány folytatásában együttmûködünk
a hasonló célú civil szervezettekkel (Magyar BSD Egyesület, FSF.hu Alapítvány, FSN Alapítvány).
Az ftp.fsn.hu háttértár támogatása
Az egyesület a szabad programok legnagyobb európai
tárházaként ismert ftp://ftp.fsn.hu/ szolgáltatást kilenc
120 GB-os merevlemez beszerzésével támogatta.

Szabad programok a kormányzati szférában
Az Egyesület nyílt levelet intézett Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszterhez a szabad szoftverek
kormányzati szinten történõ felhasználása érdekében.

Szerencsi Linux-tábor
Czakó Krisztián szervezésében tavaly ismét nagy sikerû
Linux-oktató tábor került megrendezésre. Az LME több
tevékeny tagja és külsõ szakértõk oktatóként vettek
részt a táborban.

LME-private levelezõlista
A levelezõlista létrehozása a most leköszönõ elnökség
elsõ döntéseinek egyike volt. Az info@lme.linux.hu és az
elnokseg@lme.linux.hu címek az lme-private@lme.linux.hu
listára lettek átirányítva. A lista sikeresnek bizonyult,
mert meggyorsította és hatékonyabbá tette az elnökség
és a tagok kapcsolatát, továbbá az egyesület tevékenysége is átláthatóbb lett.
Gibizer Tibor (gibzo@linuxmania.hu)
Újságíró, immár hét éve a Linux
elkötelezett híve. Imádja a kutyákat,
a kerékpározást és az autós csavargást.
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