
 1 

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

OKTATÁSI HÍRLEVÉL 
2011. MÁRCIUS 

 
 

Ötletek pedagógusoknak, diákoknak  
a sport és az aktív szabadidős tevékenységek eltöltéséhez 

 
 

A szabadidős tevékenység a személyiség önmegvalósításának fontos színtere. Minden gyermek olyan 
kedvelt időtöltésben vesz részt, amely megfelel műveltségi szintjének, érdeklődési körének, 
életkorának, magatartásmintáinak illetve teljes személyiségének. Nagy felelősség terheli azokat a 
pedagógusokat, akikre a személyiség fejlődése szempontjából oly fontos szabadidő tudatos és 
hatékony megszervezése, annak tartalommal való megtöltése hárul.  
Ehhez szeretnénk tanácsot, ötletet adni egy olyan létesítmény bemutatásával, amit még nem minden 
környékbeli iskolában ismertek meg vagy fedeztek fel. 
 
 

FACTORY ARÉNA 
Indusztriális kövületből, virágzó közösség 

 
Az elmúlt években rendkívül szűk volt azon területek, lehetőségek köre, amely a fiatalok 
mozgásigényének kielégítésére szolgál, és kulturált körülmények között biztosítja az igényes 
testmozgás lehetőségét. Ezt az űrt tölti ki, és biztosít teret a fiatalok számára Miskolcon a volt LKM 
területén található FACTORY ARÉNA. 
 
A Factory Aréna az extrém sportok 
központja és az underground kultúra 
fellegvára Miskolcon és a régióban. A Skate 
Park épített elemekkel vonzza a 
görkorcsolya, gördeszka, BMX és mountain 
bike szerelmeseit. A klub elhivatottsága a 
fiatalok versenysportra való nevelése, a 
szabadidő hasznos eltöltése. Nem csak a 
versenysportra való ösztönzésre, hanem 
kirándulások, rendezvények szervezésére is 
nagy hangsúly tevődik. A csarnokban 
található labirintus otthont ad különböző 
művészeti installációnak, egyéb szabadidős 
tevékenységeknek. 
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Amikor az -ipari műemlék- épület számára megadatott a 
lehetőség egyfajta újjászületésre, csak az látszott biztosan, 
hogy ez bizony emberfeletti munkát igényel, amely valójában 
két civil szervezet (a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub és a 
KKSK Kétkeréken Gördülők Alapítvány) összefogásából 
indult és egy igazi álmot valósított meg, ebben a hatalmas 
csarnokrendszerben.  
A kezdetekben omladozó, vasportól szennyezett falakat most 
színes rajzok, igényes graffitik és fényképek tarkítják, amik 
leginkább egy modern londoni galéria belsejét idézik.  
Biciklisek, görkorisok, deszkások, falmászó és parkour 
csapatok lepték el az óriási épületet. Európai színvonalú 
mászócsarnok született, közben pedig zene és élet töltötte fel 
az egykor kihalt és funkciótlanná vált létesítményt. 

 
Az Aréna sokrétűségét fokozza, hogy itt található az Ipari Alpin Oktató Központ, a Miskolci 
Sportlövészet és több civil szervezet is. 
 

SKATE PARK 
 

A pályán megtalálhatók a BMX, gördeszka, görkorcsolya 
legfontosabb elemei: Spine mini és nagy Funbox, wallride, 
mini félcső, csúszó boxok. A pálya adottságait jól ki lehet 
használni mind a kezdő, mind a profi sportolóknak. 
A Skate Parkban van a régió legnagyobb szivacsgödre, 
melyben balesetmentesen lehet gyakorolni. 
Az extrém sportok szerelmesei számára a Skate Park sokféle 
igényt kielégít. Elhagyatott parkok, lelakott lépcsők és 
korlátok helyett itt egyedülálló underground hangulat mellett, 
baráti környezetben lehet megtanulni a gördeszka, 
görkorcsolya és kerékpáros trükköket, figurákat. 

A profik számára is kihívást nyújthat a Skate Park, hiszen a 
folyamatosan megrendezésre kerülő versenyek, bajnokságok 
vagy bemutatók keretében összemérhetik tudásukat a sportág 
képviselői. 
Továbbá, hogy a Skate Park ne váljon unalmassá, időnként 
átrendezik az elemeket, hogy folyamatosan megújulva 
mindig kihívást és élményt nyújtson használóinak. 
 
Elindultak a kompetencia fejlesztő tréningek és az  extrém sport és zsonglőr tanfolyamok! Bárki 
jelentkezhet, aki ezen sportok iránt elhivatottságot érez. A nyilvános edzések ideális sportlehetőséget 
biztosítanak akár iskoláknak is, akik a testnevelés óra kereteibe is beilleszthetik az itt nyújtott 
szolgáltatásokat. 
Az edzések 4 hetes program struktúrában indulnak, sporteszközt és védőfelszerelést biztosítanak. 
Csoportos jelentkezésnél az egyes csoportok maximum létszáma 10 fő. 
 
A Skate Park nyitva tartása: 
 
Hétfő   zárva 
Keddtől Csütörtökig 14.00  -  20.00 
Péntek   14.00  -  22.00 
Szombat  10.00  -  20.00 
Vasárnap  10.00  -  19.00 

A Skate Park árai: 
 
Parkour     300.- Ft 
Napijegy     500.- Ft 
Hetijegy  2.500.- Ft 
Havi bérlet  9.000.- Ft 
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MÁSZÓCSARNOK 

Tanuld meg legyőzni önmagad és mindig törj a csúcsra! 
 

12 méteres belmagasságú, 360 m2-es, enyhébben, meredekebben áthajló és függőleges falakkal, 
valamint egy hatalmas plafonnal rendelkező mászóterem várja mindazokat, akik alkarjukat és ujjaikat 
szeretnék acélossá edzeni. 
Lehetőség van felső biztosítással is mászni, igény 
szerint adnak kötelet, beülőt, cipőt, púderzsákot és 
magnéziát. A köteles mászáson túlmenően a 
pillanatnyi koncentráció szerelemeseit sokoldalú 
boulderfal, akik pedig mélyebbre kívánnak merülni 
a mászás óceánjában, azokat slackline, függőlétra, 
campus és más finomságok várják. Ha pedig valaki 
kezdő és most szeretné először kipróbálni, akkor 
képzett falmesterek állnak rendelkezésre, hogy 
átsegítsenek a kezdeti bizonytalanságon. Aztán 
jöhet a Mount Everest! 
 
Jelenleg több iskola is a Factory Mászócsarnokban tart testnevelés órákat, melynek keretében a 
fiatalok megismerkedhetnek a mászással mint sportággal, mely nemcsak tudatos mozgásra és 
egészségesebb életre nevel, hanem megtanít összpontosítani és igazi önbizalmat ad a 
mindennapokhoz. 
 
 
A Mászócsarnok nyitva tartása: 
 
 
Hétfő   14.00  -  20.00 
Keddtől Péntekig 14.00  -  22.00 
Szombat  10.00  -  22.00 
Vasárnap  10.00  -  20.00 
 
 
 
 

A Mászócsarnok  árai: 
 
Napijegy     600.- Ft  

  (7 éves kor alatt ingyenes) 
12 alkalmas bérlet 6.000.- Ft 
Beül      300.- Ft 
Dinamikus kötél    400.- Ft 
Magnézia     100.- Ft 
Cip      400.- Ft 
Biztosítóeszköz    200.- Ft 
 

EGYÉB TUDNIVALÓK 
pályarend 

 
• A parkot mindenki saját felelősségére használhatja. 
• A Factory Aréna használata csak aláírt felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése után vehető 

igénybe. 
• Kiskorú esetén csak az őt kísérő felnőtt által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése után 

vehető igénybe. 
• A Skate Park szolgáltatásait mindenki a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 
• Az üzemeltető a tevékenység során esetlegesen bekövetkező balesetekért és anyagi károkért 

nem felel. 
• Védőfelszerelés használata kötelező a park használata során, ideértve a 18 év feletti 

sportolókat is. Azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy teljes védőfelszerelést (sisak, könyökvédő, 
csuklóvédő, térdvédő) használjon. 

• Alkohol és tudatmódosító szerek hatása alatt a Skate Park nem használható. 
• A pályarendet mindenki elismeri és magára nézve kötelezőnek tartja. 
• Élelmiszert, italt, egyéb tárgyakat a pálya területére bevinni tilos! 
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• A parkban a dohányzás tilos! Csak az arra kijelölt helyeken engedélyezett, az elemek körül és 
a pályán a tilos! 

• Kézen hordott ékszereket (gyűrű, karkötő) le kell venni! 
• Hosszú, a sisakból kilógó hajzatot az elakadás elkerülése végett össze kell kötni! 
• A pályarendet megszegőket a kezelő személyzet a pálya további használatából azonnal 

hatállyal kizárhatja. 
 
Megközelítés: 
 
A Diósgyőri Vasgyár korábbi mivoltára való tekintettel könnyen megközelíthető a város szinte 
minden pontjáról. Közvetlen a járat a Tiszai pályaudvarról a 2-es villamossal, hogy a távolabbról 
érkezők is könnyen gyorsan megtalálják a helyszínt. A belépés az 1 sz. nagy zöld kapun történik, ami 
a gyár egyetlen főbejárata. 
 
Elérhetőség, további információ: 
 
Cím:  3525 , Miskolc, Vasgyári út 43. sz. (a volt LKM területén) 
Telefon: +36-30/525-7698 +36-70/776-5486 
E-mail:  factory5@t-online.hu 
 
 
 

JÓ SZÓRAKOZÁST ÉS KELLEMES IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK! 
 
 
 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG 

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 
Telefon: (46) 514-500/23-27, fax: 27-37 

Email: bbalap@hu.inter.net  
 


