
zeptember 25-én, vasárnap

a magyarországi szabad szoft-

veres közösség figyelme ismét

Szegedre irányult, hisz már másodjára

került itt megrendezésre elõadássoro-

zat a Szabad Szoftverek Világnapja al-

kalmából. Számos neves elõadó tartott

elõadást az ország különbözõ részei-

bõl érkezvén, a vendégek között is

sokan csak ezért utaztak Szegedre.

Minden elõadó igyekezett úgy megra-

gadni a témáját, hogy az érdekes le-

gyen az egyszerû érdeklõdõktõl kezd-

ve egészen a vérprofikig mindenkinek.

Voltak olyan elõadók, akik szakmai

értékük mellett személyes kisugár-

zásukkal is rátettek egy lapáttal az

amúgy is közvetlen és derûs hangulat-

ra. Az elõadások sokszínûségét jól pél-

dázza, hogy szó esett a szabad szoftve-

rek egyéni, közösségi, gazdasági és

jogi létjogosultságáról is. Senki sem tá-

vozott el üres kézzel. A szervezõk SFD

feliratú pingvines tollal kedveskedtek

minden látogatónak, és a szerencsé-

sebbek tombolanyereményeket (póló,

bekeretezett XaoS fraktálkép, szerver-

hely bérlet, könyvutalvány) is hazavi-

hettek, amelyeket a támogatók ajánlot-

tak föl. Végül, de nem utolsósorban,

a szervezõk gondoltak az idõközben

megéhezõ vendégekre is. A menü idén

open-source palacsinta volt. A bináris

változat ugyan népszerûbbnek bizo-

nyult, de a forráskódot is

mellékelték a szervezõk.

A rendezvényt a neten ke-

resztül is lehetett követni

a RádióE biztosította lehetõ-

ségnek köszönhetõen. Vár-

ható, hogy az elõadásokból

letölthetõ videó-összeállítás

is készül a – helyszínen kint

volt – jópár miniDV kamera

anyagából. Az ez iránt ér-

deklõdõknek érdemes idõn-

ként felkeresni a rendezvény

honlapját. Azt mondják egy

egyszeri rendezvény hagyományterem-

tõ. Két rendezvény már hagyomány.

Lesz harmadik? Reméljük igen...

Medve Zoltán és Havasi Ferenc
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SFD2005
Szabad Szoftverek Világnapja Szegeden
Szegedet nemegyszer nevezték már Magyarország második szabad szoft-
veres fõvárosának. Talán nem véletlenül? A Szabad Szoftverek Világnapját
(Software Freedom Day) idén is Szegeden ünnepelhettük meg.
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KAPCSOLÓDÓ CÍMEK
RádióE
� http://www.radioe.hu/
Szabad Szoftverek Világnapja (fõoldal)
�http://www.softwarefreedomday.org/
Szegedi SFD oldala
� http://www.inf.u-szeged.hu/

opensource/sfd/
Szegedi Open Source Laboratory 
� http://www.inf.u-szeged.hu/

opensource/
Xaos
� http://xaos.sf.net/
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