
 

 

Átjáró 

tevékenységek  
 

 

Az egyesület célja az észak-kelet magyarországi régió kulturális életének fejlesztése, a vidék és vidéki 

városok kulturális és tudományos életének élénkítése, színesítése, valamint a kapcsolatteremtés a 

környező régiókkal. Az egyesület egyrészt a város, másrészt a vidék fejlesztését, társadalmi-kulturális 

és ezzel együtt gazdasági életének fellendítését tűzte ki célul.  

Céljaink elérése érdekében helyi értékek tudatosítására fókuszáló programokat (közösségfejlesztési, 

illetve szociális-integrációs programok, kutatás, kiállítás, kiadványok, műhely, tábor, 

fesztiválprogram) bonyolítunk le ifjúsági-önkéntes projektek keretében, a helyi kulturális örökség 

megóvását, az ipari revitalizációt is célozva. Egyúttal olyan véleményformáló, a helyi identitást 

fejlesztő tematikát is közvetítünk, amely magában foglalja a lakóhely és a pozitív társadalmi értékek 

fontosságát, a tágabb környezet megbecsülését, vagy a környezettudatosság fejlesztését is. 

Tevékenységek, produktumok, irányok: 
 

  Tudományos tevékenység 

  Kiadványok 

 Interaktív túrák 

  Oktatás-képzés 

  Rendezvények-fesztiválok 

  Felújítás-városszépítés 

 Virtuális túrák, webes bemutatók, blogok  

 Filmkészítés 



TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
 

 társadalomkutatás: interjúzás (várostörténeti kutatás – oral history), kérdőíves felmérések, 

mentális térképezés, levéltári kutatás, akció-kutatás, hatásvizsgálatok 

 fórumok: helyi, országos és nemzetközi szakmai és civil konferenciák, műhelybeszélgetések, 

kerekasztalok  
 

 
 

 műhelymunka: visegrádi együttműködés, nemzetközi kapcsolatépítés, Interreg projekt 

 tanulmányok publikálása: on-line és print folyóiratok, tematikus kötete, évkönyvek 

 Átjáró folyóirat: interdiszciplináris tudományos folyóirat szerkesztése és kiadása 
 

    



KIADVÁNYOK  
 

 várostörténeti képeskönyvek 

 
 

 Privát félmúlt Miskolcon sorozat 

 



 Városi túrák sorozat 

 

 

 

 értéktárak 

 

 
 

 



 ipari örökség 

 

  

 

 

 

 



INTERAKTÍV TÚRÁK 
 

 Koffertúrák: kaland-túra, „szabadulós játék” a városi térben 

 

 

 Interaktív helyi érték vetélkedők: Műszakváltás, Utánam Srácok! stb. 
 

 

 

 Városi élménytúrák, tematikus városi séták 

 

 

 KAMA-túrák (városi-széli kistúrák) 

 

 

 

 
 

 

 



OKTATÁS-KÉPZÉS 
 

 szakkörök, műhelyfoglalkozások, nyári táborok: „Utánam, srácok!” (helyi értékek), közösségi 

játék és sport, média, dráma… 

 
 

 foglalkoztató füzetek 
 

 

 Átjáró-Tanoda: komplex készségfejlesztő program 
 

 
 



A KAMA, VAGY MISKOLCI ERSZÉNYLABDA NÉPSZERŰSÍTÉSE 
 

 Kamabajnokság: korosztályos bajnokságok (Ifi, Kölyök), hagyományos és alkalmi kupák 

 
 

  kutatás: kérdőívezés, interjúzás, „kama-térkép” készítése 

 
 

 kama-bemutatók, kiállítás: iskolák, Polgármesteri Hivatal, közösségi házak 

 népszerűsítés, fejlesztés: Helyi Értéktár (2016), sportklub alapítása, Civil Térkép program  
 

 



RENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 
 

 „Utánam, srácok!” Fesztivál – Avasi kilátó, Avas-tető 
 

 
 

 A Kultúra Nyitott Pincéi: az Avasi Borút Egyesülettel közös rendezvénysorozat  

 kiállítások: Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, Factory Aréna, Pereces… 

 Kertek Alatt Fesztivál (Gömörszőlős, Varbó, Bükkszentkereszt, Csanyik-tető, Sajóecseg) 

 fesztiválprogram: Fazola Fesztivál, CineFest, Kocsonyafarsang, EFOTT, Sziget… 

   
 



FILMKÉSZÍTÉS  
 

 dokumentumfilmek  
 

 
  

 projektfilmek, werkfilmek 

 

 kisjátékfilm, közösségi filmezés  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



FELÚJÍTÁS, VÁROSSZÉPÍTÉS   
 

 A Perecesi Sazabdtéri Színpad közösségi felújítása: 

- a színpad 68 m³-rrel bővült, hasznos felülete 76 m²-rel nőtt;  

- 10 sornyi betonpad alapozása (soronként 4-4, kb. 5 m-es padokkal, fa ülőrésszel) 
 

 
 

 kiállítótér kialakítása a Factory Arénában: Disógyőri vasgyár, volt Csavargyári csarnok 

 padfestés az Avas-tetőn (Utánam, srácok! akció) 
 

 
 

 szemétszedés: KAMA projekt-küldetések, Avasi Disputa akciók 

 faültetés: KAMA projekt-küldetés, Avasi Disputa akciók 



VIRTUÁLIS TÚRÁK, WEBES BEMUTATÓK 
 

 Buheráék Társbérletben webes kiállítás: http://www.coninprojekt.org/kiallitas/   

 Macskaköves tanösvény: http://utanamsracok.blogspot.hu/p/macskakoves-tanosveny.html  

 Avasi pincekataszter: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zr10qQBkac24.kHpOh_tOXwbI 

 

 Az Avasi templom boltozatának 3D-s rekonstrukciója: https://youtu.be/jJzAUbDp1gM 

 Perecesi virtuális túra – 3D-s modell: www.perecesitanosveny.hu  

 Vasgyári virtuális túra – gömbpanorámás fotó: www.vasgyar.hostzi.com  
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ÁTJÁRÓ WEB: egyesületi és partnerekkel közös oldalak 
 

 Egyesületi weboldal: www.atjarokhe.hu  

 Koffertúrák: http://kofferturak.hu/  

 Utánam, srácok! blog: utanamsracok.blogspot.hu  

 KAMA: www.kamaprojekt.hu  

 CONIN projekt: http://www.coninprojekt.org/  

 Átjáró folyóirat weboldala: www.atjaro.org  

 Vasgyári Virtuális Túra: http://atjarokhe.hu/virtualis-vasgyar-tura/  

 Perecesi Tündérkert: www.perecesitunderkert.hu  

 Hatos megálló: https://www.facebook.com/hatosmegallo?fref=ts  

 Avasi Disputa:  https://www.facebook.com/avasidisputa?ref=ts&fref=ts  

 Utánam, srácok! – Médiagalaxis blog: http://us-mediagalaxis.blogspot.hu  
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