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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az I. világháború centenáriumi megemlékezései kapcsán a közelmúltban Kriston Péter amatőr 
helytörténész megkereste intézményünket egy Pásztó és környéke háborús résztvevőinek méltó 
megemlékezést biztosító kiadvány megjelentetését szolgáló pályázat benyújtásának az ötletével. 
 
A „Pásztó és környéke hősei” munkacímű könyvben az alábbi településeken született vagy élt, és az I. 
világháborúban aktívan részt vett személyek – tehát nem csak a hősi halottak, hanem egy annál bővebb 
érintetti kör - életrajzi adatai, hadi tettei, kitüntetései, illetve az emlékük megőrzését szolgáló korábbi helyi 
megemlékezések és emlékművek története kerül feldolgozásra: Jobbágyi, Hasznos, Mátrakeresztes, 
Mátraszentimre, Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Mátraszőlős, Pásztó, Szarvasgede, Szurdokpüspöki, 
Tar és Zagyvaszentjakab. 
Az írói és szerkesztői munka gerincét a Fekete István Csaba – Papp Gyula hatvani illetőségű szerzőpáros 
adja, akik „A Nagy Háború Emlékhelyei” sorozatuk keretében tavaly már kettő kötetet elkészítettek. Az 1. 
kötet a „Hatvani hősök arcképcsarnoka” címmel 300 oldalon Hatvan város, a 2. kötet „Hőseink a Zagyva 
völgyében” címmel 206 oldalon Apc, Boldog, Heréd, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes és 
Zagyvaszántó települések hasonló szerkezetű feldolgozását tartalmazza. Már készül a sorozat 3. kötete is 
(Hort és Csány) és a jelen tervezett mű lenne e sorozat 4. számú kötete. 
A szerzők a kötet minél teljesebb összeállításába minden településről igyekeznek helytörténészeket, vagy 
lokálpatrióta gyűjtőket bevonni, akik az érintett részterület kapcsán adatszolgáltatóként vagy akár 
társszerzőként közreműködhetnek az alkotói folyamatban. Ez ügyben a koordinálást is felvállaló Kriston 
Péter maga mellé már többeket (pl. Pásztóról Gortva János és Szabó Kornél) megkeresett, illetve felvette 
polgármesterekkel is a kapcsolatot, az érdemi előkészítő munka megkezdődött. 
 
A mű tervezetten legalább 200 oldal terjedelemben, B/5-ös méretben, műnyomó papíron, puhatáblás 
borítóval, kb. a fele színes és a fele fekete-fehér nyomással készülne el. Minimum a pályázati kiírás 
szerint elvárt 500 példányban kerülne kiadásra. A végleges terjedelem a helyben előkerülő relikviák (pl. 
fotók) mennyiségétől, a végleges példányszám pedig az érintett önkormányzatok által az önrészhez 
felajánlandó támogatástól is függően még növekedhet. 
 
A megjelenési határidő vállalása a pályázatban 2018. február 28-ra történne, de a mű ennél már előbb, 
valószínűleg az év végére elkészülhet.      
A szerzőkkel egy felhasználási szerződést kötne a könyvtár, melynek a tervezetét megküldték.   
 
A megkeresés alapján a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyújtana be egy 
pályázatot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából KKETTKK-CP-01 
kódszámon pályázatot hirdető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány XX. Század Intézetéhez. 
Az elnyerhető vissza nem térintendő támogatás összegének felső határa 1 millió Ft. 
A tervezett pályázati költségvetés - a sorozat korábbi köteteinek a tapasztalatait is figyelembe véve – 
bruttó 900.000,- Ft-os kalkulált összköltséggel számol. Ebből 750 ezer Ft lenne az igényelt támogatás (83 
%) és 150.000,- Ft az önerő vállalása (17 %) a pályázó mint kiadó részéről. 
A pályázati költségvetés abban az esetben még tovább növekedne, amennyiben Pásztón kívül más 
önkormányzat is hozzájárulást ajánlana fel az önerőhöz. Az erre is irányuló megkeresés a 
polgármesterekhez elküldésre került, de még nincsen konkrét visszajelzés.       
 
A pályázatnak ugyan nem kötelező feltétele önrész felmutatása, azonban a az elbírálásnál előny, mivel 
a kiírás szerinti értékelési szempontok közül a lehetséges tartalmi bírálati pontok 1/5-ét (10 pont) a 
vállalt önrész mértéke alapján ítélik oda. 
A sorozat első kettő kötetét egyébként e pályázat kiírója a korábbi fordulókban már támogatta, azonban 
ezen biztató „referencia” megléte mellett is indokolt a pályázatban önrész feltüntetése. 
 
Kérem, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a mű megjelentését biztosító pályázat 
benyújtásához, és a fentiek okán megcélzott legalább 150.000,- Ft önerőt támogatásként biztosítsa 
hozzá az intézmény részére. 
 
A pályázat beadási határideje folyamatos, de csak a rendelkezésre álló források keretéig, ezért lenne 
fontos a mielőbbi beadás.   
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Sikeres pályázat esetén az önerőt csak a szerződés megkötéskor kell leigazolni, például 
bankszámla egyenleg formájában. A mostani felajánlást átutalni tehát csak a pályázati döntést 
követően, a támogatási szerződés megkötéséhez kellene.         
 
A megítélt támogatást jogi személyiségű pályázók esetében előlegként kifizetik, míg magánszemélyek 
esetében csak az utófinanszírozás lehetséges. (A kezdeményezők részben éppen ezért keresték meg a 
könyvtárat a kiadás felvállalásának az ötletével.)           
 
Az önrész fejében természetesen a felajánlással arányos tiszteletpéldány mennyiséget kapna a támogató. 
(Az adott önkormányzat támogatása elosztva az összes elkészült mennyiség utáni egy példányra eső 
önköltségi árral, ami most 150 ezer Ft esetén kb. 83 db.) 
A köteles és szerzői példányokon, valamint a támogató/k/nak biztosítandó tiszteletpéldányokon felüli 
további mennyiség terjesztési formája még nyitott kérdés.     
                                   
 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Pásztó és környéke hősei” munkacímet viselő I. világháborús tematikájú 
tervezett könyv megjelentése céljából a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ által az 
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából KKETTKK-CP-01 kódszámon pályázatot 
hirdető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 
Intézeténél egy pályázat benyújtásához. 
A pályázathoz 150.000,- Ft önerőt külön támogatásként költségvetésében a tartalék terhére biztosít az 
intézmény részére. 
 
Határidő: azonnal, illetve a pályázati döntést követően.   
 
Felelős: a pályázat benyújtásáért a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója, 

a támogatás átutalásáért a polgármester. 
 
 
 
Pásztó, 2017. július 26. 
 
 

Oláhné Csákvári Gabriella 
igazgató 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 

Dr. Gajdics Gábor 
         jegyző 
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