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A konferenciatámogatói

Fő támogató:ProWareKft.

Médiatámogató:Prim OnlineKft.

Támogatók/kiállítók:

� BalaBit IT Kft.

� EricssonMagyarország

� HUMANsoft ElektronikaiKft.

� IDG MagyarországiLapkiadóKft.

� KiskapuKft.

� MrSoft OktatásiésKereskedelmiKft.

� Pilatus-CompKft.
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Előszó

Üdvözöljük abból az alkalomból,hogy kezébentarthatjaa Linux-felhasználókMa-
gyarországiEgyesületemásodikönállóanmegrendezettszakmaikonferenciájánakki-
adványát.
Egyesületünk1998őszénazzala céllal jött létre, hogy összefogjaa Linux-szal fog-
lalkozó szakembereket és vállalatokat,szakmaifórumokat teremtsen,széleskörben
terjesszeaLinux-szalkapcsolatosismereteket,jogi személyiséggelképviseljea„ping-
vinhívők” hazaitársadalmát.
Rövid működésünkalatt is sokeredményt könyvelhetünkel, ésbüszkénmondhatjuk,
hogyképesekvagyunkfejlődni. Az egyrenövekvő taglétszámmalegyütt azegyesület
erejeis növekszik.
A tavaly szeptemberi,els̋o általunkszervezettszakmaikonferenciasikerénfelbuzdulva
elhatároztuk,hogyidénis rendezünkegyhasonlót.Akkorúgygondoltuk,elegend̋oegy
400főselőadóterem,ámaztánmárláthatólett, hogyalábecsültükaszakmafigyelmét.
Idénazérdekl̋odők két szekcióbanhallgathatjákazelőadásokat,két300fősteremben.
Reméljük,hogyazitt találhatóanyagok,azelőadásoktalálkoznakazÖnérdekl̋odésével,
ésviszontlátjukazLME jövőbeli rendezvényein.Értékesészrevételeit,javaslatait,kér-
jük osszameg velünkszemélyesenazLME standján,vagye-mail-benaz:
info@lme.linux.hucímen.

Tisztelettel,
a szervez̋ok.
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Egyesületünkről...

A Linux-felhasználókMagyarországiEgyesülete(LME) a GNU/Linux szabadope-
rációsrendszermagyarországimegismertetésétés elterjesztéséttűzte ki célul, ezzel
segítvea magyargazdaságésszámítástechnikaikultúrafejlődését.
Egyesületünkmár eddig is több szakmairendezvényen jelen volt. Az Info ’99 kiál-
lításonbemutattunktöbbalkalmazást,valamintválaszoltunkazérdekl̋odőkkérdéseire.
Szakmaitámogatóként,illetve előadókkalis segítettükazETB szervezésébenmájus-
banmegtartottLinux konferenciát.1999.szeprember18-ánmegrendeztükazI. Linux
SzakmaiKonferenciáta MÁV BEIG épületében,nagy sikerrel. Még az év decem-
berébenrendeztükmeg a Linux Mikulást, ahol játékos formábanvetélkedhetteka
résztvevők. IdénstandunkkalmegjelentünkazInfo2000kiállításon:terjesztettükegye-
sületünkszórólapjátésa ’99-eskonferenciakiadványunkat, illetve supportotnyújtot-
tunkazérdekl̋odőknek.RésztvettünkazITB KonferenciánNyílt forráskód:lehet̋osége
azEU ésaMagyarKözigazgatásszámáratémakörében,ésnagysikertarattunk.2000.
július 9-én az MTV1-es csatornájána Delta című műsorbanvolt egy összeállítása
Linuxról, ésegyesületünkelnöke beszéltazLME-ről is. Ez év szeptemberébenegye-
sületünkelőadásttartotta NetGenerationKonferenciánis.
Egyesületünknekmár több csoportjais alakult (Szolnoki,Veszprémi,KDE Csoport),
ők asajátterületükönvégzika kitűzöttcélokmegvalósítását.
Budapestenrendszereseningyenesoktatásokattartunka FővárosiPedagógiaiIntézet-
bena GNU/Linux alapjairól,használatáról,felépítésér̋ol, valaminthálózatokról,biz-
tonságról.Szolnokonhasonlótémákbanhallgathatnakelőadásokatazérdekl̋odők.
A GNU/Linux magyarításánakmegszervezésében,megvalósításábanis tevékeny részt
vállalunk,hogyezáltalkönnyítsükaGNU/Linux használatátazangolulnem,vagycsak
nehezenértőkszámára.(Kézikönyvlapok,programüzenetek,dokumentációkfordítása.)
Az oktatásésa dokumentációmagyarításamagával hozzaegy magyarnyelvű oktatási
anyagelkészítésétis, aminjelenleg is dolgozunk.
Az egyesületjövőbenicéljai közétartozikazoktatásokrendszeressététele,nemcsaka
jelenlegi kéthelyszinen.Szeretnénktovábbámegalkotniegy teljesenmagyarulbeszél̋o
GNU/Linux rendszert.Ezencélokeléréséhezmindensegítségetszívesenveszünk.
Amennyibenön is beszeretnelépni tagjainksorába,támogatniszeretnéazegyesületet,
vagy szeretnerésztvállalni a munkacsoportokban,kérjük tekintsemeg az egyesület
honlapját,illetve írjon azinfo@lme.linux.hucímre.

6



Előadások




