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Láttuk-hallottuk

Ismerkedjünk meg a Linux-felhasználók
Magyarországi Egyesületének rövid 
történetével és célkitûzéseivel.
A Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete (LME)
céljául a GNU/Linux szabad operációs rendszer magyaror-
szági megismertetését és elterjesztését tûzte ki, ezzel
segítve a magyar gazdaság és a számítástechnikai kul-
túra fejlõdését. Egyesületünk már megalakulásától kezdve
minden szakmai rendezvényen igyekszik jelen lenni.
Az LME üzemelteti a �www.linux.hu-t, ahol minden ér-
deklõdõ elolvashatja a legfrissebb értesüléseket a rend-
szerrõl, illetve szándékaink szerint portálként is szolgál,
hiszen számos linuxos cím is található az oldalon.
Egyesületünknek több csoportja alakult, például Szolnokon
és Veszprémben, illetve létrehozták a KDE honi csapatát
is. Õk elsõsorban a KDE felülettel kapcsolatos munkákat
kívánják összefogni: a felület alatt kifejlesztett hivatalos és
„nem hivatalos” programok .po és súgófájljainak fordítá-
sát és a hazai fejlesztések támogatását végzik. Eddig is
számos fordítás készült el, ezek egy része a KDE hivata-
los változataiban már szerepel, és folyamatosan továbbít-
juk az elkészült, illetve a szakmai bírálattal ellátott anyago-
kat. Fontosnak tartjuk, hogy a programok honosítását ne
különállóan végezzük. Ennek megfelelõen részt veszünk
a�magyar.linux.hu karbantartásában is. Ez egyben azt is
jelenti, hogy – igény esetén – segítséget nyújtunk a más
felületekre vonatkozó fordítási munkák összefogásában
(ilyen például a gnome).
Tanítani...
A Fõvárosi Pedagógiai Intézetben rendszeresen ingyenes
elõadásokat tartottunk a GNU/Linux alapjairól. Szó esett 
a GNU/Linux használatáról, a felépítésérõl, valamint a háló-
zatokról és a biztonságról is. Jelenleg Szolnokon hallgat-
hatnak hasonló témakörökben elõadásokat az érdeklõdõk.
Számos más helyszínen is szívesen látnák az egyesület
oktatóit, de erõforrás-problémák miatt fel kellett hagyni
az elõadásokkal. Reményeink szerint januártól oktatóink
ismét folytathatják tevékenységüket.
A GNU/Linux magyarításának megszervezésében és meg-
valósításában is tevékeny részt vállalt az egyesület, hogy
ezáltal is megkönnyítse a GNU/Linux használatát (kézi-
könyvoldalak, programüzenetek, leírások fordítása).
A leírások honosításával párhuzamosan a magyar nyelvû
oktatási anyag is hamarosan elkészül.
Az egyesület legfontosabb céljai közé tartozik az oktatások
rendszeressé tétele, nem csak a jelenlegi helyszínen.
Ezenkívül szeretnénk megalkotni egy teljesen magyarul
beszélõ GNU/Linux-rendszert, ehhez pedig minden segít-
séget szívesen veszünk.
LME naptár
• Az Info '99 kiállításon bemutattunk számos alkalma-zást, valamint igyekeztünk megválaszolni az érdeklõdõkkérdéseit. Szakmai támogatóként, illetve elõadókkal

is segítettük az ETBszervezésében tavalymájusban megtartott ÚLinux-konferenciát.
• 1999. szeptember 18-ánmegrendeztük az I. LinuxSzakmai Konferenciáta MÁV BEIG épületében,nagy sikerrel, szakmailagelismert elõadók részvé-telével, decemberben pedigeljött a várva várt Linux Mikulás. A résztvevõk játékosformában vetélkedhettek: disztribúciós szaloncukor-evészet és kötélhúzás is szerepelt a programban.
• Jelen voltunk az Info 2000 kiállításon: képviseltükaz egyesületet, az érdeklõdõk számára pedig leírásokatadtunk és szakmai tanácsadást nyújtottunk.
• Részt vettünk az ITB Konferencián, ahol a Nyílt forrás-kód: lehetõségek az EU és a Magyar Közigazgatásszámára témakörében tartott elõadásunkat elismerésfogadta.
• 2000. július 9-én az M1-es csatornán a Delta címûmûsorban elhangzott egy összeállítás a Linuxról, valamintegyesületünkrõl (ez a mûsor letölthetõ a következõ címrõl:
� http://www.linux.hu/inmedia/delta/delta_low.mpg).
• Ez év szeptemberében egyesületünk két elõadást tar-tott a NetGeneration Konferencián, amely az elektronikuskereskedelemben résztvevõ cégeket és az újságírókat cé-lozta meg. Az egyik elõadás az LME-rõl és céljainkról, a másik pedig a Linux vállalati alkalmazásairól szólt.
• Október 7-én megtartottuk a II. Linux Szakmai Konfe-renciát, ahol a résztvevõk két tagozatban hallgathattákmeg a 12 elõadást, továbbá a Morphy projekt is bemutat-kozót tartott.
• Részt vettünk a Compfair2000 kiállításon, ahol napon-ta 4-5 elõadást tartottunk a Linux-telepítés, a Post-fix/Qmail, a Hacker-cracker és a Linux Clusters témakö-rökben. Ezenkívül az érdeklõdõk számára szakmai segít-séget nyújtottunk.
• Idén ismét ellátogat hozzánk a Linux Mikulás, de-cember 2-án a Fõvárosi Mûvelõdési Házba, ahová min-denkit szeretettel várunk. Megint lesz disztribúciós kötél-húzás, tombola és vetélkedõ. A belépés ingyenes.
Toborzó
Amennyiben Te is szeretnél belépni tagjaink sorába, vagy
támogatni kívánod az egyesületet, nézd meg honlapunkat
�www.lme.hu, illetve írj az info@lme.linux.hu címre.
A magyar fejlesztõk KDE alatti munkáiról kevés értesülé-
sünk van, ezért várjuk azok jelentkezését, akik ezzel fog-
lalkoznak. A levelezõlistánk címe:
kde-csoport@qosip.ttt.bme.hu 
Ha kedvet érzel ahhoz, hogy megosszad tudásodat a ki-
dolgozott tárgykörök segítségével a tanulni vágyókkal,
jelentkezz nálunk az info@lme.linux.hu címen.
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