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Január 15-én ünnepelte a világ Wikipédia-közössége a Föld legnagyobb és egyetlen multikulturális
enciklopédiájának 13. születésnapját. Az évfordulóról világszerte különböző eseményeken
emlékeztek meg a Wikipédia szerkesztői és felhasználói. A magyar nyelvű Wikipédia a szócikkek
számát tekintve a nyelvek sorrendjében a huszonnegyedik. Jelenleg 253 537 szócikket tartalmaz.
Lapjait átlagosan óránként 80 ezer látogató olvassa. Új szócikkek írásában, és a meglévők
megbízhatóságának, színvonalának folyamatos javításában 1767 aktív szerkesztő működik közre.

A Wikimédia Magyarország Egyesület egy minitalálkozó keretében ünnepelte az évfordulót az
irodában.

Fotózás az Európa-parlamentben.
A májusi választásokat megelőzően a februári plenáris ülés idején készítette a Wikimédia Commons
az Európa parlament jelenlegi képviselőinek „ballagási” fotóit.
A február 3. és 6. között a Wikipédia mozgalom 20 fotósa 6 szerkesztője és 6 további segítő készítette
el szabad licenc alatt a 764 európai-parlamenti képviselő fényképét és a képviselőkről szóló
szócikkeket. A fotózást az angol, német és osztrák wikipédisták végezték. A képviselők lehetőséget
kaptak a róluk szóló angol és német nyelvű szócikkek megvitatására, pontosítására. A képviselők
fényképezése mellett a résztvevő wikipédisták lehetőséget kaptak az Európai-parlament épületének a
nagyközönség elöl elzárt részeinek bejárására, fotózására is. Az egyesületet Texaner képviselte az
eseményen.

WMF látogatás
Egy nemzetközi tagokkal kibővített találkozóra invitáltuk a tagságot, hogy megvitassuk az egyesület
helyzetét, február 8-án az egyesület Madách téri irodájába. A WMF képviselői Anasuya és Garfield
látogattak meg bennünket. Jó hangulatú, eredményes találkozó volt.

Lengyel szócikkíró verseny
A Wikimédia Magyarország Egyesület Lengyelországgal kapcsolatos szócikkíró versenyt hirdetett
március 1. és április 30. között a budapesti Lengyel Intézettel együttműködésben, az intézet
fennállásának 75. évfordulója alkalmából.
A szócikkíró versenyben a kiírásban meghatározott, Lengyelországgal kapcsolatos témákban,
kategóriákban írt szócikkek vehetnek részt. A verseny fődíja egy lengyelországi hétvége, emellett 60
órás lengyel nyelvtanfolyamokat, program-belépőjegyeket, könyvcsomagokat kapnak az egyes
díjazottak.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikim%C3%A9dia_Magyarorsz
%C3%A1g/Lengyel_sz%C3%B3cikk%C3%ADr%C3%B3_verseny

Kelet-Ázsiai szócikkíró verseny eredményhirdetése és ünnepélyes díjátadása
A Wikimédia Magyarország Egyesület kelet-ázsiai szócikkíró versenyt hirdetett február 1. és február
28. között, a fődíj egy tablet, egy e-könyv-olvasó és egy fényképezőgép.
A versenyen a kijelölt időszak alatt írt új szócikkek írása mellett meglévő szócikkek feljavításával is
lehetett pályázni. Különdíjként a legjobb szócikket író új szerkesztő, a legtöbb szócikket író új
szerkesztő, illetve a kiemelt minőségű szócikket író szerkesztő Wikipédiás ajándékok közül
választhatott. Nagy örömünkre a nyertesek között két igen-igen fiatal szerkesztőnket köszönthettük.
A zsűri értékelése szerint a verseny rendkívül sikeresen zárult, egy hónap alatt 116 szócikk született,
illetve bővült ki. Nagyon fontos, hiánypótló szócikkek születtek, kiegyensúlyozottabbá váltak a
Wikipédia egyes területei.
Minden résztvevőnek köszönjük a munkáját!

Gasztronómiai műhely megalakulása egy ebéddel és előadásokkal együtt.
A műhely 2014. március 1-jén alakult. Célja, hogy minél nagyobb örömet szerezzen a Wikipédia
magyar nyelvű olvasóinak azzal, hogy odafigyel a gasztronómiai témájú cikkek minőségére. Ezzel
szeretnének hozzájárulni az egészséges életmódhoz szükséges ételek, italok és a gasztronómiai
kultúra megismeréséhez.
Különböző vendéglátóipari főiskolával és szakközépiskolával vettük fel a kapcsolatot, meghívtuk
tanáraikat, növendékeiket a találkozóra. A megalakuló esemény keretében közösen megírtuk az első
szócikket és elfogyasztottunk egy finom ebédet.

QR projektek
Gőzerővel folyik a két QR projekt, a miskolci GLAM ZOO és a vácrátóti arborétum felkódolása.

