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Pásztó város polgármesteri hivatala télidőben

Kedves Olvasó!
Engedje meg, hogy 

szíves figyelmébe ajánl-
jam városunkat, Pásztót! 
A Cserhát és a Mátra 
között húzódó Zagyva-
völgy festői vidéke köz- 
és vasúton is jól meg-
közelíthető, az M3-as 
autópálya hatvani fel- és 
lehajtója harminc kilo-
méter sincs. Csaknem 
tízezren élünk itt, a köz-
igazgatási terület több 
mint 7200 hektár. Pász-
tóhoz tartozik a várossal 
már csaknem összeépült 

Hasznos, valamint a különálló Mátrakeresztes. A he-
gyes-völgyes vidék nagy részét erdő borítja, ami nem 
csak a fa- és a vadgazdálkodás, hanem a különféle 
szabadidő sportok, az emberek rekreációja területén 
is fontos. A Muzsla-bérc lábánál terül el Nógrád me-
gye egyetlen jelentős bortermelő vidéke. A Zagyva két 
partján kiváló termőföldek húzódnak – elődeink már 
egy évezrede is művelték ezeket a táblákat!

Az idegenforgalom egyik fő attrakciója a köze-
li Hollókő, Kozárd, illetve a Mátra: Hasznoson és 
Mátrakeresztesen számos idegenforgalmi szálláshely 
várja a vendégeket. A horgászok jól ismerik a tiszta 
vizű hasznosi tározót. A cserháti Tepke túraútjai is 
országszerte híresek, a pásztói strand pedig – Nógrád 
megye egyetlen kiépített gyógyvizes fürdője – szintén 
népszerű a vendégek körében. A város műemléki köz-
pontja a XII. századi ciszterci monostorral és üveghu-

tával, valamint a középkori oskolamester házával 
komoly érdeklődésre tart számot a Pásztóra látogató 
turisták körében. 

A kereskedelem és a vendéglátás a Fő utca két ol-
dalára és a Fő térre koncentrálódik, a városban több 
multinacionális kereskedőcég is működik. Igazi szín-
folt a pásztói piac, amit már csak a hangulat kedvéért is 
érdemes megtekinteni a forgalmas napokon!

A város oktatási, egészségügyi, szociális intézmény-
rendszere országos kitekintésben is egen fejlettnek 
mondható. A Pásztói Margit Kórház a térség legjelentő-
sebb egészségügyi intézménye, a mozgásszervi rehabi-
litációs osztály és a városkörnyék kiváló, a légzőszervi 
betegségeket gyógyító levegője miatt messzi vidékek-
ről is felkeresik városunkat. A Mikszáth Kálmán Gim-
názium Nógrád megye legelismertebb középfokú 
oktatási intézménye, a Magyar-francia Kéttannyelvű 
Gimnázium méltán tart számot országos elismerésre.

Pásztó belterülete meghaladja az ezer hektárt. A fog-
lalkoztatásra jellemző, hogy sokan ingáznak, főleg Buda-
pestre és az M3-as mellett fekvő munkahelyekre. A város 
legnagyobb munkaadója az önkormányzat, jelentős fog-
lalkoztató az Eglo, a Dension Kft., a Baumit, az Állami 
Nyomda. Befektetésre alkalmas területek és épületek – 
kiadványunk 4-7. oldalán részletes ismertetést találnak 
róluk – szintén az érdeklődők rendelkezésre állnak.

Érdemes tehát ellátogatni hozzánk, hiszen a város 
is, a szűkebb és tágabb értelemben vett környék is 
számos érdekességet, nevezetességet, látnivalót, szó-
rakozási és pihenési lehetőséget kínál. Lapozza át ki-
adványunkat és érdeklődés esetén keressen bennünket 
a megadott elérhetőségek bármelyikén! 

Pásztó várja Önt!
Sisák Imre 

polgármester

Sisák Imre,
Pásztó polgármestere



Várostörténet dióhéjban
Legalább négyezer 

éve lakott a város kör-
nyéke, a Krisztus előtti 
második évezredből 
is kerültek elő leletek. 
Pásztó nevének ere-
detére két magyarázat 
van: az egyik szerint 
az ószláv „pastuch”, 
pásztor, más értelem-
ben csődör szó szár-
mazéka. A település 
és környéke a magyar 
történelemben számta-
lanszor játszott jelentős 
szerepet: Anonymus 
krónikája szerint innen 
indulva vonták ellenőr-
zésük alá a honfogla-
lók a Felvidék jelentős 
részét. A krónika való-

ságtartalmát sokszor megkérdőjelezik, itt azonban 
a leírt helyszíneken és az útvonalak mentén feltárt 
régészeti leletek alapján valószínű, hogy a feljegy-
zés pontos.

Könyves Kálmán – uralkodott 1096. és 1114 kö-
zött – a Rátót-nemzetségnek adományozott itt birto-
kot. Pásztó jelentős település volt ez idő tájt, hiszen 
a XII. század elején már bizonyíthatóan állt a bencés 
apátság, amit 1190-ben a cisztercita rend vett át és mű-
ködtetett 1950-ig, a szerzetesrendek feloszlatásáig. A 
mezőgazdálkodásukról is híres ciszterek honosították 
meg a környéken a szőlőművelést, ami évszázadokon 
át meghatározó volt a város gazdálkodásában – még 
Lengyelországba is szállították az itteni bort.

Az Árpád-ház kihalása utáni zűrzavaros időkben, 

1303 körül, a cseh 
Vencel uralkodása 
idején valószínűleg 
Pásztón őrizték egy 
ideig a Szent Koro-
nát. Zsigmond király 
1407-ben városi ran-
got adományozott 
a településnek, az 
akkori földbirtokos, 
Pokoljáró Tar Lőrinc 
közbenjárására. Ez az 
itteni polgárok a bu-
dai lakosokkal azonos 
kiváltságokat jelentett.

A törökök 1552-
ben foglalták el a 
várost, ami – bár az 
élet nem szűnt meg – 
erősen visszavetette a 
fejlődést.

Pásztó mezővá-
rosi rangja 1901-ben 
veszett el, amikor a 
filoxéra elpusztította 
a szőlőültetvényeket 
és a lakosok már nem 
tudtak annyi adót fi-
zetni, mint amennyi 
a rang fenntartásához 
kellett volna. A város 
1950-ben került át 
Heves megyéből Nóg-
rádba, 1987-ben pedig visszakapta városi rangját.

Az elmúlt időszak legjelentősebb eseményei közé 
sorolható a városközpont rehabilitációja, amit 907 mil-
liós költségvetéssel, nagy részt pályázati támogatással 
valósított meg a város.

Istenhozott - hirdeti 
a felirat a város déli 

bejáratánál

A Szent Lőrinc
plébániatemplom
barokk belső tere

A városi jogokat
adományozó Zsigmond

király szobra



Látványosságok, nevezetességek
Pásztó történelmi épületeinek és ezek maradványainak 

nagy része a Szent Lőrinc plébániatemplom és a cisztercita 
kolostor között húzódó Romkertben látható. Itt áll az Osko-
lamester háza, a mai Magyarország egyetlen, rekonstruálható 
állapotban megmaradt, XV. századi mezővárosi polgárháza. 
Megtalálása igazi régészeti szenzáció volt 1978-ban. A ház 
gabonavermeiből olyan használati tárgyak kerültek elő, ame-
lyeket tulajdonosuk a törökök 1552-es bejövetelekor rejtett 
el. A bencés apátság csaknem ezer éves üveghutái mellett a 
régi egyházi – részben bencés, részben cisztercita – épületek 
alapfalait is feltárták a Romkertben.

A volt kolostorban működő múzeum a helytörténeti gyűj-
temény – és persze sok más érdekesség – mellett Nógrád me-
gye földtörténeti múltjának emlékeit is őrzi.

A Szent Lőrinc plébániatemplom román alapokon áll, már 
az 1200-as évek elején bővítették, számos gótikus és barokk 
részletét is láthatja az érdeklődő. A 2010–11-es felújítás so-
rán láthatóvá tették a legrégebbi részleteket is. Az északi fal 
mellett feltárt, hatszögletű temetőkápolna XIII. századi, az 
egyetlen ilyen jellegű magyarországi műemlék.

A főút mellett álló zeneiskola épülete klasszicista, szintén 
védett.

Pásztó neves szülöttei között említhető Tittel Pál csilla-
gász, Gaál Ferenc filmrendező, Csohány Kálmán grafikus – 
életművét emlékház is őrzi. Pásztón élte le élete nagy részét 
a híres zenetudós, Rajeczky Benjamin, az utolsó cisztercita 
perjel is.

Hasznos településrész határában húzódik a festői fekvé-
sű víztározó, felette magasodnak a cserteri vár romjai. Két 
torony maradványa áll még, maga a hegycsúcs a hasznosi 
szőlők felől közelíthető meg.

Mátrakeresztesről több népszerű túraút – az Ágasvárra, az 
Óvárra, a Csörgőlyuk-barlanghoz – indul és a Pásztói Városi 
Általános Iskola is itt működteti erdei iskoláját. A település-
részen sokan foglalkoznak háziiparos fakanálkészítéssel is.

A volt ciszercita kolostor ma
a múzeumnak ad otthont

Muzslai szőlők

Az Oskolamester háza,
előtte a bencés üveghuta

maradványai
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Hasznosi iskola és posta 
Pásztó Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a 

Pásztó, 3308/3 helyrajzi számú belterületi ingatlan értékesítése. 
Az volt hasznosi iskola és porta 1102 négyzetméteres telken áll. 
A volt iskola 215, a posta 94 négyzetméter alapterületű. Előt-
te kiépített út vezet, a víz, a szennyvíz, a gáz és  az elektromos 
közmű kiépített.

Az ingatlan a megtekintett állapotban kerül értékesítésre vagy 
hasznosításra. Tetőszerkezete magastetős, a tetőtér nem beépít-
hető. A fűtésrendszer központi fűtés, melegvíz ellátottsága egye-
di. A telefonhálózat kiépített. Nem akadálymentesített.

Az irányadó vételár az értékbecslés szerint 21 millió forint, 
amelynek megfizetését szerződéskötés esetén igazolni kell. A 
pályázati biztosíték 2 millió 100 ezer forint, az ajánlati kötött-
ség időtartama 30 nap. Amennyiben a nyertes pályázó visszalép 
hasznosítási szándékától, illetve az ajánlati kötöttség ideje alatt a 
szerződést nem írja alá, a befizetett biztosítékot elveszíti. 

A pályázati felhívás az ingatlan értékesítésig hirdetés alatt áll.
A pályázatot Pásztó Város Polgármesteri Hivatal – 3060 Pász-

tó, Kölcsey F. út 35. – címre, ajánlott levélben postai úton zárt 
borítékban „Hasznos Iskola és Posta” jelige feltüntetésével le-
het benyújtani. 

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Hi-
ánypótlási lehetőséget kiíró egy alkalommal biztosít. Az ajánla-
tok 1 eredeti példányban „eredeti példány” megjelöléssel és egy 
másolati példányban magyar nyelven kell benyújtani.

Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási és előbérleti jog nincs.
Az ingatlan tulajdonjog változásával, valamint építési terület-

té alakításával kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a helyszínen 

megtekinthető. Időpont egyeztethető a Polgármesteri Hivatal va-
gyonkezelőjével (Városi Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey 
F. út. 35. Telefon: 32/460-155/143 mellék)

Bővebb pályázati információ:

www.paszto.hu

Az iskola bejárata

A templom az iskola mellett áll
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Hársfa úti rendelő
Pásztó Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a 

72 helyrajziszámú belterületi ingatlan értékesítése. A 719 négy-
zetméter területű, volt rendelőintézet a Hársfa úton található. Az 
ingatlan megtekintett állapotban kerül értékesítésre vagy hasz-
nosításra, az övezeti besorolásnak megfelelő feltételek mellett.

A volt rendelőintézet teljesen közművesített.
Az ingatlan irányadó vételára 67 millió forint, melynek meg-

fizetését szerződés-kötéskor igazolni kell.
A vételár nem ÁFA köteles. A pályázati biztosíték 6 millió 700 

ezer forint.
Amennyiben a nyertes pályázó visszalép hasznosítási szándé-

kától, illetve az ajánlati kötöttség ideje alatt a szerződést nem írja 
alá, a befizetett biztosítékot elveszíti. 

A pályázati felhívás az ingatlan értékesítéséig folyamatos hir-
detés alatt áll. A pályázatot Pásztó Város Polgármesteri Hivatal 
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. címre, ajánlott levélben, postai 
úton, zárt borítékban „Hársfa úti rendelő” jelige feltüntetésé-
vel lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő 
nevét, címét. Hiánypótlási lehetőséget kiíró egy alkalommal 
biztosít. Az ajánlatot egy eredeti példányban „eredeti példány” 
megjelöléssel és egy másolati példányban magyar nyelven kell 
benyújtani. 

Elsődleges bírálati szempont a megajánlott vételár nagysága.
Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási és előbérleti jog nincs.
Az ingatlan tulajdonjog változásával, valamint építési terület-

té alakításával kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.
Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a helyszínen 

megtekinthető. Időpont egyeztethető a Polgármesteri Hivatal va-
gyonkezelőjével (Városi Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey 
F. út 35. Telefon: 32/460-155/143 mellék.)

Bővebb pályázati információ:

www.paszto.hu

A volt rendelőintézet jól
megközelíthető, forgalmas helyen van
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Pásztó Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot ír ki a Pásztó, 1442/3 helyrajziszámú belterületi 
ingatlan értékesítése. Az ingatlan 359 négyzetméter 
területű, gyermekorvosi rendelőként funkcionált. A 
terület teljesen közművesített. Az ingatlan a megtekin-
tett állapotban kerül értékesítésre vagy hasznosításra. 
Az épület birtokba adásának várható határideje: 2010. 
december 31. 

Az ingatlant terheli az 1442/2 hrsz-ot illető átjárási 
szolgalmi jog.

A hasznos alapterület 187 négyzetméter. Az épület 
magastetős, a tetőtér nem beépíthető. Fűtés, melegvíz el-
látás egyedi, telefonhálózat van. Nem akadálymentesített.

Az ingatlan irányadó vételára 24 millió forint, 
amelynek megfizetését szerződés-kötéskor igazolni 
kell. A vételár nem ÁFA köteles.

Pályázati biztosíték: 2 millió 400 ezer forint. Az 
ajánlati kötöttség időtartama: 30 nap.

Amennyiben a nyertes pályázó visszalép haszno-
sítási szándékától, illetve az ajánlati kötöttség ideje 

alatt a szerződést nem írja alá, a befizetett biztosítékot 
elveszíti.

A pályázatot Pásztó Város Polgármesteri Hivatal 
3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. címre, ajánlott levél-
ben, postai úton, zárt borítékban „Gyermekorvosi 
rendelő” jelige feltüntetésével lehet benyújtani. A 
borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, cí-
mét. Hiánypótlási lehetőséget kiíró egy alkalommal 
biztosít. Az ajánlatot egy eredeti példányban „ere-
deti példány” megjelöléssel és egy másolati pél-
dányban magyar nyelven kell benyújtani. 

Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási és előbérleti 
jog nincs. Az ingatlan tulajdonjog változásával, vala-
mint építési területté alakításával kapcsolatos minden 
költség a vevőt terheli. Az ingatlan előzetes időpont 
egyeztetés alapján a helyszínen megtekinthető. Idő-
pont egyeztethető a Polgármesteri Hivatal vagyonke-
zelőjével (Városi Polgármesteri Hivatal Pásztó, Köl-
csey F. út 35. Telefon: 32/460-155/143 mellék.)

Bővebb pályázati információ:

www.paszto.hu

Pásztói piac – Nyitva: Hétfőtől szombatig, 6.00-tól 14.00 óráig.

Gyermekorvosi rendelő
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Pásztó Város Önkormányzata nyilvános pályázatot 
hirdet a 2800 helyrajziszámú belterületi ingatlan érté-
kesítése. A terület 2 hektár 1131 négyzetméter területű, 
aranykorona értéke 27,89. Művelési ága szántó. A te-
rület előtt kiépített út van. A víz, a szennyvíz, a gáz és 
az elektromos közművek 50–100 méteren belül elér-
hetők, illetve igény szerint kiépíthetőek, bővíthetőek. 

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan 
megtekintett állapotban kerül értékesítésre vagy hasz-
nosításra. 

A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, össze-
függő, nagy kertes, több önálló rendeltetési egy-
séget magába foglaló lakóépületek elhelyezésére 
szolgál. A területen elhelyezhető legfeljebb négyla-
kásos lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egy-
házi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terü-
let rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
kézműipari építmény. A vonatkozó rendelet szerint 
kivételesen elhelyezhető legfeljebb hatlakásos lakó-
épület is, illetve a lakosság közbiztonságát szolgáló 
építmény, sportlétesítmény, üzemanyagtöltő, a  te-
rület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb 
gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület is. 

Az ingatlanok oldal, szabadonálló és csoportos be-
építésűek lehetnek, a beépítés 30 százalékos lehet.

A terület lakóházzal történő beépítése esetén az ol-
dalhatáros és szabadon álló beépítésű új telkek min 18 
méter szélességűek lehetnek.

Különálló gazdasági épületek nem helyezhetők el. 
A csoportházas beépítésű telkek méreteit szabályo-

zási tervben kell meghatározni.  Kivételesen 700 m2-
nél kisebb területű telkek is alakíthatók megosztással 

akkor, ha a megosztandó telek mindkét szemben lévő 
keskenyebb oldala közúttal határos.

A terület szántó művelési ágú, így ÁFA mentes.
Az ingatlan irányadó vételára és megfizetése: 88 

millió forint.
A pályázatot Pásztó Város Polgármesteri Hivatal 

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. címre ajánlott levélben 
postai úton zárt borítékban „Mátraszőlősi úti terület” 
jelige feltüntetésével lehet benyújtani. 

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, 
címét. Hiánypótlási lehetőséget kiíró egy alkalommal 
biztosít. Az ajánlatok egy eredeti példányban „eredeti 
példány” megjelöléssel és egy másolati példányban 
magyar nyelven kell benyújtani. 

Az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási és előbérleti 
jog nincs. Az ingatlan tulajdonjog változásával, vala-
mint építési területté alakításával kapcsolatos minden 
költség a vevőt terheli.

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján 
a helyszínen megtekinthető. Időpont egyeztethető a 
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelőjével (Városi Pol-
gármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey F. út 35. Telefon: 
32/460-155/143 mellék.)

Bővebb pályázati információ:

www.paszto.hu

Homok, beépítetlen terület

ELÉRHETŐSÉGEK
Művelődési Központ:

3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.
Telefon: 06-32/460-881

Email: muvkozp@freemail.hu;
pasztoi.muvkozpont@gmail.com;

Könyvtár:
3060 Pásztó, Nagymező út 3.

Telefon: 06-32/460-100
www.vkmkpaszto.hu

Pásztó május 1-je körül minden
évben városnapot rendez,

városi kiváltságokat adományozó
királyunkra emlékezve „Múltidéző

Zsigmond Nap” címmel.

Teleki László Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ



Fogorvosi rendelő
Pásztó Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a 

Pásztó 2388/6/A/1 helyrajziszámú belterületi ingatlan értékesíté-
se.  Az épület 184 négyzetméter területű, előtte kiépített út vezet, 
a víz, a szennyvíz, a gáz és az elektromos közmű kiépített. Kiíró 
felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan megtekintett állapot-
ban kerül értékesítésre vagy hasznosításra. 

Az épület hasznos alapterülete: 180 négyzetméter.
Függőleges teherhordó szerkezete panelos, tetőszerkezete la-

pos tető, ami nem beépíthető. Fűtési rendszere: központi fűtés, 
melegvíz ellátottság központi kazánról. A telefonhálózat kiépí-
tett. Az épület nem akadálymentesített.

Az ingatlan irányadó vételára 22 millió forint, amelynek 
megfizetését szerződéskötéskor igazolni kell.

A pályázatot Pásztó Város Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, 
Kölcsey F. út 35. címre, ajánlott levélben postai úton zárt boríték-
ban „Fogorvosi Rendelő” jelige feltüntetésével lehet benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét. Hi-
ánypótlási lehetőséget kiíró egy alkalommal biztosít. Az ajánla-
tok egy eredeti példányban „eredeti példány” megjelöléssel és 
egy másolati példányban magyar nyelven kell benyújtani. 

Az ingatlanra vonatkozó elővásárlási és előbérleti jog nincs. 
Az ingatlan tulajdonjog változásával, valamint építési területté 
alakításával kapcsolatos minden költség a vevőt terheli.

Az ingatlan előzetes időpont egyeztetés alapján a helyszínen 
megtekinthető. Időpont egyeztethető a Polgármesteri Hivatal va-
gyonkezelőjével (Városi Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey 
F. út 35. Telefon: 32/460-155/143 mellék.)

Bővebb pályázati információ:

www.paszto.hu

A fogorvosi rendelő váróterme

Nagymező úti részlet a rendelővel
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Megvásárolható ingatlanok
Pásztó Város Önkormányzat az alábbi, tulajdonában lévő lakótelkeket, lakásokat, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségeket hirdeti meg értékesítésére:

Pásztó, Mátraszőlősi út közművesítetlen telkek (2 ezer 482 forint/m2 + ÁFA)
– 2946/72 hrsz 806 m2 2.000.000 Ft + 500.000 Ft ÁFA = 2.500.000 Ft
– 2946/73 hrsz 780 m2 1.936.000 Ft + 484.000 Ft ÁFA = 2.419.990 Ft
– 2946/74 hrsz 787 m2 1.953.340 Ft + 488.340 Ft ÁFA = 2.441.680 Ft
– 2946/75 hrsz 794 m2 1.970.710 Ft + 492.680 Ft ÁFA = 2.463.390 Ft
– 2946/76 hrsz 800 m2 1.985.600 Ft + 496.400 Ft ÁFA = 2.482.000 Ft
– 2946/77 hrsz 807 m2 2.002.975 Ft + 500.745 Ft ÁFA = 2.503.720 Ft
– 2946/78 hrsz 853 m2 2.117.146 Ft + 529.290 Ft ÁFA = 2.646.430 Ft

Pásztó, Derkovits út végénél közművesített (áram, víz, szennyvíz) lakótelkek (3 ezer 700  forint/m2 + ÁFA)
– 2946/48 hrsz    832 m2 3.078.400 Ft + 769.600 Ft ÁFA =  3.848.000 Ft
– 2946/50 hrsz     965 m2 3.570.500 Ft + 892.626 Ft ÁFA =  4.463.125 Ft
– 2946/51 hrsz 1.520 m2  5.624.000 Ft + 1.406.000 Ft ÁFA =  7.030.000 Ft

Pásztó, Jávor utcai lakótelkek (2 ezer 400 forint/m2 + ÁFA)
– 866 hrsz 602 m2 1.444.800 Ft + 361.200 Ft ÁFA =  1.806.000 Ft
– 867 hrsz 604 m2 1.449.600 Ft + 362.400 Ft ÁFA =  1.812.000 Ft

Vezér utcai lakótelek (2 ezer 400 forint/m2 + ÁFA)
– 897/10 hrsz 609 m2 1.461.600 Ft + 365.400 Ft ÁFA =  1.827.000 Ft

Lakások:

Sorszám Ingatlan címe Pásztó Helyrajzi szám Terület (m2) Vételár (Ft)

1. Cserhát ln. I/B. I/2. 1973/1/A/23 Bérlő által lakott 57 7.500.000

2. Cserhát ln. 8. II/1 1973/29/A/6 Bérlő által lakott 54 7.100.000

3. Kölcsey út 20.2/4 1809/2/A/33 Bérlő által lakott 58 7.400.000

4. Kölcsey út 20. 2/5 1809/2/A/34 Bérlő által lakott 55 7.000.000

5. Kölcsey út 20. 2/6 1809/2/A/35 Bérlő által lakott 58 7.400.000

6. Kölcsey út 20. 3/8 1809/2/A/37 Üres 90 9.500.000

7. Csohány K. út 4. 2815/8 Bérlő által lakott 99 (164) 12.600.000

8. Nagymező út 8. 2/4. 2388/6/A/17 6.700.000

9. Hunyadi út 18. 4/10. 2388/10/A/10 6.200.000

10. Hasznos, Alkotmány út 3208/A/2 Orvosi lakás 125,54 7.600.000

206 helyrajzi szám, Pásztó, Sport út 1. szám, Volán Iroda – Vételár: 4.500.000 Ft (ÁFA mentes)

Bővebb pályázati információ: www.paszto.hu

A Muzslán, a tó közvetlen környezetében a közeljövőben
25 üdülőtelek kerül kialakításra és értékesítésre!

Érdeklődjön a Pásztói Polgármesteri Hivatal elérhetőségein!
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AKTÍV-I Kft.
Városi kábel TV és Internet szolgáltató

Pásztó, Deák Ferenc út 7.
06-32/463-236 • www.aktivi.hu

Muzsikál az Erdő – Mátrai Művészeti Napok
A városkörnyék rendszeres, évente megtartott rendezvé-
nye, a Mátra térségében az egyik fontos helyszín Pásztó. 
A részletekről és a programról a rendezvény honlapján 
tájékozódhatnak az érdeklődők. www.muzsikalazerdo.hu

Legközelebb a gyógyítás helyszínéhez, az új szakrendelőben 
alakították ki a Margit Gyógyszertárat

Margit Kórház, 
Pásztó

Semmelweis út 15-17.
Központi telefonszám: 

(32) 561-000
Fax: (32) 460-404

E-mail:
margitkp@invitel.hu

www.pkorhaz.hu
2009-ben az év kórháza

Magyarországon!

BOLTÍV TÜZÉP KFT.
Telephelyek:
3060 Pásztó,
Kossuth út 116/2.
Telefon: 32/460-539
Fax: 32/463-400
Építő-, szigetelő- és tetőfedőanyagok
3060 Pásztó, Fő út 103.
Telefon/fax: 32/463-594
Vasanyagok, csempék és padlóburkolólapok

www.boltivtuzep.hu
E-mail: boltivtuzep@invitel.hu

DÉL-NÓGRÁDI VÍZMŰ KFT.
3060 PÁSZTÓ 
CSILLAG TÉR 21. 
Telefon : 32-460-061
Fax : 32-460-208
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A város központjában színvonalas étteremmel várjuk vendégeinket.

Elérhetőségek:
3060 Pásztó, Nagymező út 4.

Telefon: 06-32/463-360
E-mail: zsigmond29@invitel.hu

Zsigmond Hotel

ILDIKÓ 
ZÖLDSÉGES
(Trantex Kft.)

Pásztó, Fő út 26.
A piacra vezető úttal szemben!

Zöldség és gyümölcs
széles választékban!

Kövicsesparti Vendégház
3060 Hasznos, Alkotmány út 141.
Telefon: 06-32/460-635; 30/398-8890
E-mail: kovicsespart@pasztonet.hu

Férőhely: hat fő
Tulajdonos: Murányi Gábor

A város valamennyi postacímén, havi négyezer példányban!
Kiadja: a Dióhéj Kiadói Kft.,

www.dhkm.hu; info@dhkm.hu; 06-30-211-3138

3065 Hasznos, Alkotmány út 99.
Három szobás szálláshely korhű bútorokkal berendezve. Főzési 
lehetőség a jól felszerelt konyhában, kenyér sütésére is alkal-
mas kemencében, a kertben kialakított fedett bográcsozóban.  
A házban szauna, túrázáshoz kerékpárkölcsönző áll rendelkezésre.

Elérhetőségek: Szabó Mihály 3065 Hasznos Vár u. 100.
Tel/ fax:+36-32-462-111; Mobil: +36-30-9689-115; +36-30-375-1909
E-mail: mischi2@aktivi.hu; Honlap: www.verzso.hu;
Ár: 3000 Ft/fő/éjszaka +ÁFA(18%) + Idegenforgalmi adó (200Ft/fő/éj)

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!

VERZSÓ VENDÉGHÁZ

3082 Mátrakeresztes, Kékesi u. 67.
Hagyományos tornácos, gerendás parasztházból 
kialakított szálláshely, öt szobával, jól felszerelt 

konyhákkal. Folyamatosan nyitvs!

BORÓKA VENDÉGHÁZ  (Kulcsos ház)
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Pásztói Városgazdálkodási Kft.
Egész évben a lakosság szolgálatában!

Pásztó, Kossuth út 116. Telefon: 32/460-189

FÓKUSZELEKTRON 
MŰSZAKI BOLT

Pásztó, Fő út 21., a csillagtéri körforgalomnál
Telefon: 32/460-018

Kínálatunk:
– Egy- és kétajtós hűtőszekrények;
– Fagyasztószekrények és -ládák;
– Automata mosógépek, elöl- és felültöltős;
– Gáz, villany és kombinált tűzhelyek;
– Porszívók, takarítógépek;
Kerti gépek: Rotációs kapák, villany és 
benzines fűnyírók, fűkaszák, műanyag 
kertibútorok.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig;
Szombaton: 8.00-12.00 óráig.

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉS BARKÁCSBOLT
Minden, ami szükséges!

3060 Pásztó, Nagymező út 5.
Telefon: 32/460-217;
06-30-222-3770;
pontmarket@aktivi.hu
www.pontmarket.hu
MINŐSÉG PROFIKNAK!
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Ózon Sportrepülő Egyesület
Hasznos városrész közelében, a Gombás-tetőn vitorlázó repülőteret alakítottak ki 1949-ben, ami 
négy évtizedig működött. Ez az ország legkedvezőbb légköri adottságokkal rendelkező, ilyen 
létesítménye! A Mátra északnyugati része ugyanis szinte minden szélirányból lejtőrepülhető. 
Ez azt jelenti, hogy a szél elé kerülő – és rá megközelítőleg merőleges – akadályt nem oldalról, 
hanem felülről „kerüli” meg. Ezáltal közvetlenül az akadály előtt feláramlik a levegő, azaz a 
vitorlázó repülőgépnek is biztosított az emelkedése. A lejtőrepülés lehetősége már viszony-
lag kicsiny – 15–20 km/órás – szélsebességnél is teljesül. Elsősorban e lehetőség, valamint a 
csodálatos panoráma és környezet adta élmények reményében 2007 tavasza óta újra szárnyait 
bontogatja a Pásztó-Hasznosi Repülőtér: egyesületbe tömörült lelkes fiatalok csapata segíti az 
újraindulást, várhatóan 2011 nyarától. www.hasznosrepuloter.fw.hu

Lóháton a Muzsla lábánál
Tíz éve működik Pásztó Szurdokpüspöki felé eső részé, a Muzsla festői vonulata alatt a Siditanya. A gazda, 
Sidi Ákos a lovak bértartása mellett gyermekek számára nyári táborok szervezésével is foglalkozik. A bent-
lakásos lovastábor jelentkezői Pásztón lakhatnak, négyágyas szobákban, az étkezés is ott történik. Előbbiek 
mellett lovaglásra, lovas túrázásra és tereplovaglásra is lehetőségük nyílik. 
Az istállóban boksz és angol boksz is található. A tanyán a karám mellett egy lovaglásra is alkalmas lege-
lős karám és elkerített legelő is van. Emellett lovas, ugró és füves pálya is a vendégek rendelkezésére áll, 
kinek-kinek tudásszintje szerint.
„A ló nem tesz egyebet csak szépen csendben, suttogva tanítja az embert az igazi élet örömére, ami a 
stressztől, a rohanó világ okozta időhiánytól és az ebből következő emberek közötti elidegenedéstől men-
tes.” Írja a Siditanya honlapja.
www.siditanya.weebly.com
Cím: 3060 Pásztó Gyöngyösi út  •  Telefon: Sidi Ákos  +36-20/564-7296
E-mail: siditanya@gmail.com, sidiakos@freemail.hu



Vadászpuskával, horgászbottal
Nógrád megye területének több mint 40 százalékát erdő 

borítja, ami csaknem kétszerese a magyarországi átlagnak. 
Ez a tény – a mellé csatlakozó domborzati és éghajlati sajá-
tosságokkal együtt – a nagyvadgazdálkodás kiváló színhely-
évé teszik Pásztó vidékét. A mátrai és a cserháti területeken 
is a vaddisznó a fő vadfaj, a magas erdősültségnek köszön-
hetően a gímszarvasállomány is jelentős. A genetikai és az 
élőhelyi adottságok miatt a trófeák minősége elmarad más 
országrészekétől, de azért minden évben esik egy-két kima-
gasló trófeát viselő bika is. A sportos, gyönyörű környezet-
ben lezajló vadászat mindenért kárpótolja az ide látogató 
Nimródot! Az őz a nagyobb, zártabb erdőségekben ritkább, a 
mezőgazdasági területeken gyakoribb, a Zagyva-völgy több 
része is erős állománnyal rendelkezik. A muflon a magasab-
ban fekvő, erdős, sziklakibúvásos területek vadfaja. Mivel 
betelepítették, állományát alacsony szinten kell tartani, de a 
Mátrában és a Cserhátban is országosan jegyzett állomány él.

Az apróvad Nógrádban csekély jelentőségű, de azért 
minden szélesebb völgyben, így a Zagyva mentén is 
élőhelyet talál a fácán, akad egy-két mezei nyúl. Az ör-
vös galamb is előfordul a mezőgazdasági területeken, de 
egyedszáma az alföldi területekhez képest nem jelentős. 
A vízivad ritka ezen a tájon, legfeljebb a Zagyva mentén 
lehet tőkés récére számítani. A szőrmés ragadozók közül a 
róka gyakori, szép számmal előfordul a vadászható fajok 
közül a nyest, a borz, a görény is. A szárnyas dúvadfajok 
közül a dolmányos varjú és a szarka gyakori. Pásztó kül-
területén öt vadásztársaság osztozik.

Pásztó legismertebb horgászvize a hasznosi víztározó. A 
hegyek ölelésében megbújó, 23 hektáros, festői tó vize kris-
tálytiszta, így az itt kifogott hal is kiváló minőségű. A keszeg-
fajok mellett ponty, amur, csuka, balin, kisebb egyedszámban 
süllő és harcsa, igazi érdekességként pedig pisztráng fogható. 
Pásztó környékén több híres horgászvíz is található.

Csíkoshátú vadmalacok

Muzslai őszidő

Trófeaszemle a Romkertben
FOTÓ: FARAGÓ PÉTER

A hasznosi víztározó Mátrakeresztes
felőli vége

Fiatal muflonkos:
az ország egyik legjobb

állománya él a Mátrában
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Természeti kép:
a Mátra és Cserhát között

Pásztó a Zagyva kiszélesedő völgyében, a nyugat-mátrai 
Muzsla-bérc és a cserháti Tepke-vonulat között fekszik. A jel-
legzetes középhegységi viszonyok itt egy kisebb sétán is jól 
nyomon követhetők: a hegylábi részeken cseres-kocsánytalan 
tölgyes erdők húzódnak, amelyek fő elegyes fafaja a gyertyán, 
de megtalálható a vadcseresznye és a vadkörte is. Feljebb érve 
megjelennek szürke törzsű bükkfák, hegyi juharral és magas  
kőrissel elegyesen. A vízfolyásokat fűzfajok és égerfák kísérik. 
A telepített fajok közül az erdei és a lucfenyő a leggyakoribb, az 
alacsonyabban fekvő területeken pedig az akác.

A Mátrában a védett lágyszárú fajok közül a hóvirág még 
vadon is sokfelé virít. Egyik jellegzetes, májusban nyíló faj az 
erdei holdviola. Az erdőszéleken sokfelé előfordul a bíboros 
és az agárkosbor, a sziklagyepeken pedig leány- és a fekete 
kökörcsin is.

A lepkefajok közül a nagy gyászlepke, a farkasalma lepke 
ritka, de előfordul. A gyakoribbak közül említést érdemel a 
tavasszal repülő hajnalpír lepke, a nagy színjátszó lepke, a 
nappali pávaszem, a kardos és a fecskefarkú lepke.

A Mátra és Cserhát, illetve a környező völgyek madárvilá-
ga igen gazdag: több ritka ragadozófaj – parlagi sas, kerecsen  
sólyom – fészkel ezen a tájon, de előfordul a héja, a karvaly, a 
vörös vércse, a kaba sólyom is. Az idősebb bükkösök az odúlakó 
fajoknak, így a fekete harkálynak, a zöld küllőnek, a kékgalamb-
nak, a macskabagolynak adnak otthont. A gyakoribb madárfajok 
közül említést érdemelnek a minden erdei sétán látható szén-, 
kék- és barátcinegék, a csuszkák, az erdei pintyek. A mezőgaz-
dasági területeken a zöldikék, a tengelicek, a kenderikék közön-
ségesek. A kétéltűek közül a foltos szalamandra, a barna erdei 
béka és a barna varangy kerülhet leggyakrabban a természetjáró 
elé. Tavasszal szinte minden nagyobb pocsolyából hallható a 
vöröshasú unkák monoton hangja.

A Mátra közeli részei tájvédelmi körzet részét képezik,  
kirándulásra, a természet értékeinek felfedezésére csábítanak.

Ízletes vargánya,
a mátrai erdők csemegéje

Bíboros kosbor,
a május védett virága

A védett nappali pávaszem lepke A kékcinegével mindenhol találkozhatunk


