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Első negyedév – január, február, március

Wikitalálkozó a Wikipédia 12. születésnapja alkalmából
Január 15-én ünnepelte a világ Wikipédia-közössége a Föld legnagyobb és egyetlen multikulturális 
enciklopédiájának 12. születésnapját. 

Az évfordulóról világszerte különböző eseményeken emlékeztek meg a Wikipédia szerkesztői és 
felhasználói. A Wikimédia Magyarország Egyesület szervezésében a magyar wikipédisták január 
15-én 18 órától Budapesten, az Oktogon Bisztróban ünnepeltek 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wikitalálkozók/Budapest,_2013._január_15  .,
amivel kapcsolatban január 11-én sajtóközleményt is kiadtunk. A találkozón egy fotóriporter is 
megjelent az MTI-től, aki egy rövid, fényképes hírt készített az eseményről, amit több online 
magazin is átvett (például itt: http://kretamagazin.hu/tizenket-eves-a-wikipedia/).

Új alkalmazott felvétele
Korábbi irodavezetőnk, Samat, év végi távozása után az egyesület vezetése úgy döntött, hogy 
helyére újabb alkalmazottat vesz fel, az addigitól eltérő módon immár főállásba, aki munkáját a 
leendő budapesti, belvárosi irodában fogja már végezni.

Hosszú kiválasztási folyamat után február 19-én, 135 jelentkező közül felvettük Tóth Andreát 
irodavezetőnek, aki az egyesület első és eddigi egyetlen főállású alkalmazottja lett.

Iroda
Január hó folyamán kiválasztottuk az új iroda helyét, amire március 14-én megköttetett a bérleti 
szerződés egy éves időtartamra. Ez Budapesten, a VII. kerületi, kiváló helyen fekvő, Madách Imre 
tér 3-4. III. emelet 4-es számú helyisége lett, amit március 28-án vehettünk át.

Az irodaház, ahol az egyesület kialakította főhadiszállását. Az iroda ablakai közvetlenül a boltív 
feletti emeleten, a boltív jobb szélétől a közepe felé eső három ablak.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2013._janu%C3%A1r_15
http://kretamagazin.hu/tizenket-eves-a-wikipedia/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k/Budapest,_2013._janu%C3%A1r_15.


Együttműködés a Népsport bloggal
A ''Népsport'' blog szerkesztősége megkereste az egyesületet, hogy segítsünk bloggereiknek sport 
témájú cikkekkel gyarapítani a Wikipédiát. A megkeresésből két előadás lett, melyeket az egyesület 
négy tagja tartott. Az érdeklődők itt megismerkedhettek a szerkesztés alapjaival, illetve a Wikipédia
alapvető működési elveivel, jogi hátterével http://huwiki.blogspot.hu/2013/03/egyuttmukodes-
nepsport-bloggal.html.

Sajnos, az érdeklődésük eddig nem szült aktivitást, egyetlen állandó szerkesztő sem lett az 
együttműködésből, ami hasznos tanulsággal szolgált a hasonló jövőbeli események 
megszervezésére, illetve azok tartalmi felépítésére nézve.

Sulinetes interjú
Az egyesület gazdasági alelnöke, Balogh Mónika (RepliCarter) Wikipédia-szerkesztői minőségében
adott interjút a [http://sulinet.hu  sulinet.hu] portálnak a Wikipédia születésnapja alkalmából. 
[http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/evilag/szuletesnapos-a-wikipedia]

Bokor József-emlékérem tárgyalásai
A Bokor József-emlékéremmel kapcsolatban tárgyalásokba kezdtünk a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemmel. Az egyetem zárt egyetemi kurzusként hirdette volna meg az érem elkészítését (amire 
négyen jelentkeztek), ahol az alkotóktól külön kellett volna megvásárolni az elkészült érméket 
(legalábbis a számunkra tetsző "nyertest"). A pályázatra szánt pénz négyötödét az egyetemi tanszék 
tette volna el, míg a fennmaradó egyötöd részt az alkotó-diákok anyagköltségére szerették volna, 
hogy fordítsuk. 

Mivel mi nyílt, bárki számára nyitott pályázatot szerettünk volna, ahol a pályaművek cc-by-sa 3.0 
licenc alatt kerülnek beküldésre, a ráfordítandó összeg egészét pedig a pályázók díjazására 
szeretnénk elkölteni, ez a tárgyalás ebben a formában véget ért. 

A projekt megvalósítása továbbra is tervben van az idei évben.

Wikitábor
A 2010 óta minden évben megrendezésre kerülő Wikitábor helyszínét idén először pályáztatás útján
döntöttük el. Három pályázat érkezett be a március 1-jei határidőig, amelyek közül egyet még a 
szavazás előtt visszavontak. A fennmaradó két helyszín közül a lehető legminimálisabb 
különbséggel, mindössze egyetlen szavazattal Fauvirt pályázata, Monostorapáti nyert.

A rendezvény Magyarország egyik legnagyobb művészeti fesztiváljával, a Művészetek Völgyével 
egy időben és egy helyen kerül megrendezésre, amivel a tervek szerint valamilyen mértékben össze 
is lesz kapcsolva.

Interjú a Fuga Rádióban 
Megkeresés érkezett az egyik építészettel foglalkozó online rádiótól egy Wikipédiával kapcsolatos 
interjúra. Az interjún az egyesület részéről a sajtókapcsolatokért felelős elnökségi tag, Rózsa Dávid 
vett részt, a másik meghívott vendég pedig az egyik ismert online építészeti magazin főszerkesztője,
Kovács Dániel volt, aki maga is aktív wikipédista, sőt, a 2012-es év legjobb építészeti témájú 
szócikkének szerzője. [http://fugaradio.net/570/2013-marcius-12]

http://huwiki.blogspot.hu/2013/03/egyuttmukodes-nepsport-bloggal.html
http://huwiki.blogspot.hu/2013/03/egyuttmukodes-nepsport-bloggal.html


Év szócikke verseny
Március 3-án lezárult a Magyar Wikipédia újabb versenye, melyen a szerkesztők a 2012-ben 
született vagy az év során jelentősen bővült cikkeket jelölhették a legjobbak közé. A közösség 155 
cikket jelölt 11 kategóriában a legjobb címért. [http://huwiki.blogspot.hu/2013/03/ev-szocikke-
verseny-2012.html]

Előadás és cikkírás-gyakorlat az Árpád Gimnáziumban
Március 27-én az egyesület egyik tagja, Texaner a budapesti, III. kerületi Árpád Gimnáziumban 
tartott telt ház előtt egy rövid előadást a Wikipédiáról, aminek keretében az iskola egyik neves 
tanárának a szócikkét is megírták.

Együttműködés a KSH-val és a KSH könytárával
Az egyesület egyik elnökségi tagja, Rózsa Dávid (Vungadu) szervezésében elkezdtünk előkészíteni 
egy statisztikai témájú szócikkíró versenyt a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) valamint az 
intézmény könyvtárával közösen. A verseny május elsején fog elindulni és június harmincadikáig 
fog tartani.



Második negyedév – április, május, június

Szócikk karbantartó verseny
2010 és 2012 után harmadik alkalommal rendeztük meg a tavaszi nagytakarítást, amellyel a 
Wikipédia hiányos, „romos”, problémás állapotú cikkeit (reklám, forráshiány, fordításhiány stb.) 
hoztuk rendbe. A verseny 2010-ben és 2012-ben is jelentős eredményt hozott, mindkét korábbi 
versenyen kétezer körüli problémát oldottak meg a résztvevők a rendelkezésre álló idő alatt. Idén 
ismét három héten át - 2013. március 18. 00:00-tól 2013. április 7. 24:00-ig - lehetett takarítani és 
bővíteni, javítani a Magyar Wikipédiát. Összesen 29 szerkesztő nevezett legalább egy általa végzett 
javítást. A difflinkek száma alapján idén 1223 szócikk egy, vagy több hibáját sikerült orvosolni, ami
az összes szócikkszám mintegy 0,5%-át jelentette.

Elnökségi ülés
Április 5-én megtartottuk az idei első elnökségi ülést. Az egyesület elnöksége a következő 
témakörökben hozott határozatokat:
a 2013-as londoni GLAM Wiki Konferenciára, a hong kongi Wikimaniára kiküldendő személyekről
A székhely megtartásáról. Az idei wikitábor pályázatai közül a nyertes  [1] Monostorapáti 
elfogadása, támogatása. Valamint a tagfelvételekről is döntést hozott.

[[1]] 

GLAM Konferencia London
A 2013. április 12-13-án, Londonban tartott GLAM-konferenciát a brit Wikimédia-szervezet, a 
Wikimedia UK szervezte, (részben) a brit nemzeti könyvtár, a British Library támogatásával és 
vendéglátásával. Samat szerkesztő részvételével. Itt olvasható beszámolója: [2] 

Irodaavató
Április 13-án szombaton délután ünnepélyesen felavattuk az egyesület irodáját. 

Az ünneplő csapat

A megjelentek megvitatták az éppen aktuális kérdéseket. Ötletek hangzottak el az iroda 
berendezésével, működésével kapcsolatban. Gyakorlati programképpen beüzemelték a nyomtatót.

http://huwiki.blogspot.hu/2013/05/glamwiki-konferencia.html
http://wikimedia.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2013._%C3%A1prilis_5.
http://wikimedia.hu/wiki/Eln%C3%B6ks%C3%A9gi_%C3%BCl%C3%A9s_%E2%80%93_2013._%C3%A1prilis_5.#cite_note-0
http://internal.wikimedia.hu/wiki/F%C3%A1jl:OfficeInauguration01.jpg
http://internal.wikimedia.hu/wiki/F%C3%A1jl:OfficeInauguration01.jpg


Wikimedia Chapter Conference Milano
Április 18. és 21. között tartotta éves konferenciáját a Wikimédia Szövetség.
A konferenciára 45 országból érkeztek a résztvevők. 
A WMHU-t, Viczián Balázs ügyvezető alelnök vezetésével, egy 3 fős küldöttség képviselte. Hajdú 
Kálmán szerkesztő, egyesületi tag és Tóth Andrea, irodavezető. A konferencia értékelte a nemzeti 
Wikimédia Egyesületek elmúlt évi munkáját, tapasztalatcsere lehetőséget biztosított a további 
munkához, és igyekszik erősíteni a nemzetközi együttműködést.
A konferencia fő szervezője a Wikimédia Társszervezeti Bizottság. Ennek a 7 tagú Wikimédia 
Társszervezeti Bizottságnak az 2014. december 31-ig megválasztott vezetője a magyar Damokos 
Bence szintén részt vett az eseményen.

Együttműködés a Központi Statisztikai Hivatallal és a KSH 
könyvtárával
2013. május 1-jétől a Statisztika Nemzetközi Éve alkalmából statisztikai szócikkíró versenyt indított
közösen együttműködve a magyar Wikipédia, a Központi Statisztikai Hivatal és a Központi 
Statisztikai Hivatal Könyvtára. A verseny június 30-ig tart. Ez idő alatt a versenyben résztvevő 
szerkesztők az alábbi témákban írhatnak vagy bővíthetnek cikkeket: 

- gazdaság- és környezetstatisztika; 

- demográfia, hazai és külföldi népszámlálások; 

- társadalomstatisztika; 

- területi és térstatisztika. 

A verseny célja, hogy jó minőségű, szakszerű, akár az oktatásban is használható, és a Wikipédia 
szerkesztési szabályainak is megfelelő cikkek szülessenek a fenti témakörökben. A zsűri értékelését 
követően az eredményhirdetésre a Központi Statisztikai Hivatal október 9-i ünnepi konferenciáján 
kerül majd sor. 

Az Egyesület tavaszi közgyűlése az új irodában
Május 25-én az egyesület irodájában tartottuk a rendes tavaszi közgyűlést.

A napirendi pontok:

Közhasznúsági jelentés.
Éves pénzügyi jelentés.
Szervezeti és működési szabályzat.
A törvényi szabályozás változásaiból eredő, szükséges alapszabály-módosítások.
Az  egyesület  hosszútávú  stratégiai  irányvonalának  megbeszélése  és  lefektetése  –  a
professzionalizálódás menete.
A professzionalizálódás menete, kiterjedése és módja (ide értve a felvétel módját i), ebből eredően
pedig  az  egyes  elnökségi  tagok,  illetve  az  elnökség,  mint  testület  kötelezettségeinek  és
feladatköreinek módosítása,  az elnökség szerkezetének esetleges átszabása (ez mind alapszabály
módosítást jelent).
Az elnökség (jelenlegi,  illetve  távozó,  vagy már  leköszönt)  tagjainak jutalmazása,  költségeinek
térítése (a Károly által javasolt és a 2012. december 1-jei közgyűlés által elfogadott – ezidáig a
bizonytalanságok miatt végrehajtatlan – határozatok végrehajtásának megbeszélése, konkretizálása,
esetlegesen az egész újragondolása).
Viczián Balázs ügyvezető alelnök külföldre költözése



Wikielméleti képzés az ELTE-n.
12 nyelvészhallgató kapott wikielméleti képzést és gyakorlati bemutatót egy korpusznyelvészeti óra
keretében Vungadu segítségével. 

Díjátadással egybekötött Wikitalálkozó az egyesület 
irodájában
Június 2-án az egyesület irodája fölötti nagyteremben gyűltünk össze a 2012-es Év szócikke és a 
2013-as Tavaszi karbantartóverseny győzteseinek járó díjak ünnepélyes átadására. A húsz megjelent
szerkesztő átvette az okleveleket és a tárgyi ajándékokat (könyvutalvány, póló, bögre, stb.) Utána 
kötetlen beszélgetés.

Szabad Szoftver Konferencia
Június 8-án Texaner és Andi kitelepült Óbudára. Az érdeklődők általában a Wikipédiával 
kapcsolatban a szerkesztés minőségéről kérdeztek, a wikidatáról vittünk szórólapot, ezzel 
kapcsolatban merültek fel a következő kérdések: mi az?, mire jó, 2-3 ember érdeklődött a 
működéséről. A Transzlatewikivel kapcsolatban egy speciális szekció keretében amely, a 
szoftverhonosítás problematikájáról szólt, a moderátor a Tgr által írt szórólapról olvasta fel, hogy 
van ilyen és, hogy mit tud.



Mini bemutató az irodában
Június 13-án Tgr szerkesztő 5 fős mini találkozót szervezett az egyesület irodájába. Főleg a Labs 
működéséről volt szó (a WMF projektje a Toolserver és a különböző botfuttatási 
barkácsmegoldások kiváltására, idővel talán az egyesületi szervert is szükségtelenné teszi majd), 
futólag a Wikidata eszközöket, a Visual Editort, Lua trükköket, a TemplateSandbox kiterjesztést 
ismertette. 

Növények Műhelye műhelytalálkozó az irodában
Június 22-én délután 5-től este 10-ig a Növények műhelye 4 szerkesztő személyében beköltözött az 
egyesület irodájába. A workshop során nagyrészt a növények kategóriáiról volt szó, illetve 
fogalomtisztázásról. Részletesebben a növényi életformák és a kertészet, mezőgazdaság alá tartozó 
kategóriákat fejtegettünk. Szóba került a cikkértékelési rendszer is, amiről egy másik alkalommal, 
más műhelyek bevonásával tanácskoznak. 

A WMF által szervezett Program Evaluation Workshop 
(programértékelő műhely) Budapesten
A megrendezésben az egyesület segédkezett.



Harmadik negyedév – július, augusztus,
szeptember

10. wikiszülinapi ünnepség

Az egyesület július 13-án tartotta a magyar Wikipédia 10. születésnapi buliját 24 új és régi 
szerkesztő részvételével.

Az alkalomra szülinapi pólókat készíttettünk, volt lufi, torta, ebéd. Grin beszédet mondott  melynek 
során egy perces csenddel adóztunk a trolloknak, majd a résztvevők sorban bemutatkoztak. Az ebéd
után beszélgetés zajlott.

Az egyesület 3 résztvevőt utazási támogatásban részesített.

http://huwiki.blogspot.hu/2013/07/az-elso-tiz-ev-unnepe-10-eves-magyar.html

Wikitábor Monostorapáti
A magyar wikipédisták idén is megtartották rendes évi nyári táborozásukat Fauvirt 
szerkesztőtárs-önkéntes remek szervezésében. A 4 napos közösségi eseményen 14 wikipédista, 3 
rokon és 3 kutya vett részt. A tábor után minimum 30 új szócikk íródott.
A tábor során megismerhettük Monostorapátit és környéket, nagyszerű előadásokat hallhattunk 
és jó nagyokat túráztunk.
Terv volt új szerkesztők toborzása is, sajnos csúszás miatt ez nem járt nagy sikerrel.

http://huwiki.blogspot.hu/2013/07/az-elso-tiz-ev-unnepe-10-eves-magyar.html


Miskolci találkozó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k

http://wikipediamiskolcmuhely.cafeblog.hu/2013/08/24/megalakult-a-wikipedia-miskolc-muhelye/

Miskolcon 2007 óta – nem került sor Wikitalálkozóra, holott Budapestet követően itt található a 
legtöbb szerkesztő. Ennek orvoslására tartottak találkozót ismét Miskolcon, ahová minden régi, új 
és leendő szerkesztőt szeretettel vártak, nemcsak Miskolcról.
A programban pincelátogatás és borkóstolás, Miskolc megjelenése és feldolgozottsága a magyar 
Wikipédián megtárgyalása, valamint kötetlen beszélgetés szerepelt.

A programot teljes egészében önkéntes szerkesztők szervezték és bonyolították le az egyesület 
anyagi támogatásával, valamint különféle ajándékok (pólók, tollak) biztosításával.

Wikimania Hong Kong
A Wikimánia (Wikimedia International Conference) a wikiprojektek szerkesztőinek megrendezett 
évenkénti konferencia, melyet a Wikimédia Alapítvány szervez. Az előadások és viták témája a 
Wikimédia Alapítvány projektjei, más wikik, a nyílt forráskód és a szabad tartalom.

Az egyesületet három tagunk (Samat, Tgr, Teemeah) képviselte a nyári Wikimánia rendezvényen, 
találkoztak a világ minden tájáról érkezett wikimédistákkal, tapasztalatot cseréltek, megvitatták a 
wikimédia mozgalom helyzetét világszerte.

A résztvevők utazási költségét, valamint a jegyek megvételét, stb. az egyesület támogatta 
beszámolóért cserébe.

Itt olvasható Teemeah beszámolója:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Teemeah/Wikimania2013

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Wikital%C3%A1lkoz%C3%B3k


GLAM/QRpedia project a Vácrátóti Botanikus Kertben.
Fauvirt, Sphenodon és Texaner (önkéntesek) megkezdték a tárgyalásokat a vácrátóti botanikus 
kerttel.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:N%C3%B6v%C3%A9nyek_m%C5%B1helye/V
%C3%A1cr%C3%A1t%C3%B3t

A projekt célkitűzése, hogy a Wikimédia Magyarország Egyesület (WME) képviselői és önkéntesei 
a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert munkatársaival együttműködve egyes, a botanikus kertben élő 
növények tábláira QR-kódokat helyeznek ki, melyek a növényekről szóló, elvileg kellő minőségű és
mennyiségű információkat tartalmazó Wikipédia-szócikkekre mutatnak. Ez lehetőséget nyújt arra, 
hogy a botanikus kert látogatója az adott növényről további ismeretekhez jusson a helyszínen. Ezzel
kapcsolatban számos feladat, teendő felmerül, melyet a projekt egyes szakaszaiban, egymás után 
tervezünk végrehajtani.

Wiki Loves Monuments Hungary
A Wiki Loves Monuments egy évente megrendezett nemzetközi fotópályázat, melynek célja 
kulturális örökségünk megőrzésének és megismerésének elősegítése. A pályázat során a 
résztvevők az országos műemléki védettségű építményekről fényképeket készítenek és azokat 
szabad licenc alatt teszik közzé. A fotópályázat szervezői a Wikipédia és társprojektjei, valamint 
az ezeket létrehozó önkéntes közösségek támogatására létrejött Wikimédia szervezetek.
2013-ban ismét lehetett pályázni magyarországi műemlékekről készített képekkel a világ legjobb 
műemlékfotósa címre és a 36 értékes díj egyikére! Az idei pályázat hazai partnere a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a versenyre állami tulajdonban található műemlékekről készített 
képekkel lehetett pályázni szeptember hónapban.
A 137 magyar résztvevő 3217 képet töltött fel a Commonsra.
A pályázatot Samat szervezte és vezette le önkéntesként. A háttérmunkában (koordináták, képek, 
beazonosítása, kategorizálás, stb.) kb. 20 önkéntes dolgozott megfeszített munkával egy hónapon 
keresztül.
A nemzetközi pályázat nyertes magyar képei:

Egyetemi Könyvtár 3. helyzett

Keleti fények 7. helyezett

Szénrakodó-Esztergom 13. helyezett

https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Egyetemi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r4.JPG
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Keleti_f%C3%A9nyek_....jpg
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Sz%C3%A9nrakod%C3%B3-esztergom.jpg


Civilek Éjszakája
Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület már negyedszer rendezi meg a CIVILEK ÉJSZAKÁJA 
eseményt, az összefogás erejéből, nonprofit módon. Célja, hogy láthatóvá tegye ezeket a 
szervezeteket, megismertesse munkájukat az emberekkel, a társadalommal, akik gyakran nem is 
tudják, mennyi mindenben kaphatnak tőlük segítséget. 
A csatlakozó szervezetek a legkülönbözőbb helyszíneken szerveznek izgalmas programot, mutatva 
ízelítőt munkájukból. Van, aki saját irodáját nyitja meg ezen az éjszakán, van, akit más helyszín 
fogadott be.

A civil szervezetek ott vannak majdnem mindenhol, mégis olykor láthatatlanul, mivel kevesen 
ismerik ezt a tevékenységi formát, céljaiket, eszméiket. Pedig ezeknek a szervezeteknek a felépítése
valahol saját társadalmi visszásságaink tükreként képviseli a demokrácia megnyilvánulását. 
Megmutatja, hogy mi emberek, „civilek” vehetjük kézbe saját környezetünk jobbá tételét, olyan 
ügyeket, célokat szolgálva, amelyek bár társadalmunk fontos részeit képezik, valahogy mégsem jut 
rájuk elég idő, figyelem, szándék. 

A Wikimédia Magyarország Egyesület is csatlakozott a kezdeményezéshez. A Madách téri irodában
vártuk az érdeklődőket. Az ablakba kifüggesztettük a Wikipédia molinóját, hogy senki ne tévessze 
el a helyszínt.

Végül 5 személy jelent meg – mindenki ismerős... Mindenesetre beüzemeltük a vendég laptopot, 
ami azóta is várja a vendégeket az irodában.



Statisztikai szócikkíró verseny eredményhirdetése
A Központi Statisztikai Hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és a Wikimédia 
Magyarország Egyesület a Statisztika Nemzetközi Éve alkalmából statisztikai szócikkíró versenyt 
hirdetett május 1. és június 30. között.
A versenyen a kijelölt időszak alatt írt vagy jelentősen bővített, statisztikai és demográfiai témájú 
szócikkek indulnak, azokat szakértő zsűri pontozza, és a pontszámok összesítése alapján díjazza a 
versenyzőket. A pályázni kívánók számára a verseny időszakára a Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtár ingyenes kutatási lehetőséget biztosított.
A verseny célja, hogy jó minőségű, szakszerű, akár az oktatásban is használható, egyszersmind a 
Wikipédia szerkesztési szabályainak megfelelő szövegek születését segítse elő statisztikai és 
demográfiai témakörökben az online enciklopédia felületén.
37 teljesen új szócikk és 9 rendbehozott született.
A szakmai zsűri 9 szerkesztőt részesített díjazásban.
A fődíjakat a szervező KSH állta, az egyesület ajándéktárgyakkal gratuláltak a nyerteseknek.
Az egyesület részéről Vungadu szervezte az eseményt önkéntesként, Grin részt vett a díjkiosztón.

Glam zoo Miskolc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Miskolc-m%C5%B1hely/GLAM-ZOO

A kétdimenziós vonalkódot hordozó információs táblának az Állatkertben az a legfontosabb 
szerepe, hogy amikor a látogató a vonalkód fölé helyezi az okostelefonját vagy tabletjét és 
beolvassa vele a kódon lévő tartalmakat, meg fog jelenni a wikipédia teljes oldala ami az adott 
állatról készült összes információt tartalmazza. Vagyis egy néhány mondatos információ helyett 
kap egy egész oldalnyi ismeretet, képekkel, hivatkozásokkal tarkítva. És ami a legfontosabb, hogy 
mindez az információ azon a nyelven jelenik meg, amilyen nyelven a látogató szeretné, ha éppen 
olaszul szeretné elolvasni, akkor olaszul, vagy németül, oroszul, japánul. Valójában egy nagyon 
egyszerű kis “eszköz” amivel még teljesebbé lehet tenni az állatkerti látogatás élményét. A kódok 
az állatok már meglévő információs táblájára fognak kikerülni, vízálló és fénytűrő kivitelben
Az Állatkert, Bodnár Attila igazgató úr támogatásával vállalta, hogy ad egy fajlistát, a szükséges 
QR-kódok méretével együtt (várhatóan két-három méretről van szó). 
Az Állatkert segítséget nyújt nekünk abban, hogy a hivatalos fajlista alapján dolgozzunk és a 
cikkek minőségének javításához is segítséget ad majd szakleírások formájában. A cikkek 
illusztrálásához kiváló minőségű fényképeket kapunk majd, amelyeket szabad licensszel 
feltölthetünk a Wikimédia Commons-ba. 
A Miskolc-műhely elkészíti a QR-kódokat, az elkészült fájlokat átadjuk a kódokat időjárásálló 
kivitelben elkészítő cégnek. 
Az elkészült kódlapocskákat az Állatkert szakértőjének segítségével felragasztjuk a megfelelő 
táblákra. 
A QR-kódokat tartalmazó fájlokat átadjuk az Állatkertnek az esetleges későbbi pótlásokhoz. 
Az Állatkert vállalja a vonatkozó wikipédiás szócikkek felügyeletét, ellenőrzését, javítását. 

https://meta.wikimedia.org/wiki/File:K%C3%A9sz_vannak_a_b%C3%B6gr%C3%A9k.jpg


Negyedik negyedév – október, november,
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WLM díjkiosztó
A magyar Wiki Loves Monuments díjkiosztója a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rendezésében az 
általuk felajánlott nyereményekkel, valamint az egyesület ajándéktárgyainak átadásával

Itt találhatók a magyar verseny nyertesei [[2]]!

Képek a díjátadóról:

Iroda költözése
Az irodának új helyre kellett költöznie, mivel a szomszédos szálloda hosszabb távra bérbe vette azt 
az épületszárnyat, ahol eddig voltunk. Túl messzire nem kellett hurcolkodni, csak pont az átellenes 
oldalra. A feltételek ugyanazok, leszámítva a kilátást. :(

Creative Commons Hungary közgyűlése
Az egyesület, támogatandó a társszervezeteket felajánlotta az irodát és személyzetét a CC egyesület
újbóli alakuló közgyűlésének. [[4]]

http://creativecommons.hu/?page_id=8
https://commons.wikimedia.org/wiki/Wiki_Loves_Monuments_2013_in_Hungary_%E2%80%93_winners
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:%C3%9Aj_iroda_1.jpg
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:%C3%9Aj_iroda_2.jpg


Oktatási program az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén
Az ELTE-n, Tóth Etelka docens (Mai Magyar Nyelvi Tanszék) által vezetett, a magyar nyelvű 
Wikipédia Nyelvész műhelyéhez kapcsolódó szeminárium. A szemináriumnak 6 résztvevője van 
(mester képzésen van meghirdetve) .

A cél elsősorban a nyelvész portál és a nyelvészeti műhely szakmai színvonalának emelése, a fontos
és kevésbé fontos témák megfelelő súlyozása és a legfontosabb hiányzó szócikkek megírása. 
Elsősorban nem nagyszámú új cikk írása a cél, hanem a nyelvészeti cikkek szakmai színvonalának, 
megbízhatóságának a javítása.
A program wikipédiás mentorálását Vungadu kezdte és Texaner folytatja, mint önkéntes.

A Köztérkép-el való együttműködés elkezdése
A Köztérkép és a Wikimédia Magyarország Egyesület közös fotópályázatot kívánnak meghirdetni. 
A pályázat célja a magyarországi vagy magyar vonatkozású köztéri művészeti alkotások bemutatása
és népszerűsítése, az őket bemutató képi tartalmak készítésének és szabad licencű közzétételének 
előmozdítása, valamint az így összegyűjtött szabad tartalmak.

A köztérkép weboldala:[[7]] 

Az Egyesület őszi közgyűlése
Eléggé részletes jegyzőkönyv található az egyesület oldalán: www.wikimedia.hu/egyesületi 
dokumentumok/jegyzőkönyvek/2013 november 30

Szerkesztői találkozók az irodában
Ezeknek a találkozóknak az a célja, hogy összehozza a való világban, nem csak virtuálisan a 
wikipédistákat. Az irodában dolgozni is lehet, ha valaki nyugodt környezetre vágyik. Van vendég 
laptop, tea, kávé, üdítő. A könyvtárunk is egyre bővül.
Többen vannak, akik heti rendszerességgel kihasználják ezt a lehetőséget, megbeszélésekre, 
találkozókra, munkára.

http://www.wikimedia.hu/egyes%C3%BCleti
http://www.kozterkep.hu/about/contribution_terms
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Tal%C3%A1lkoz%C3%B3_az_irod%C3%A1ban_2.jpg
https://meta.wikimedia.org/wiki/File:Tal%C3%A1lkoz%C3%B3k_az_irod%C3%A1ban_1.jpg

