
 
Beszámoló  

a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 
 

Pályázó neve: Crux-Ker Kereskedelmi Bt. 

Pályázó címe: 3060 Pásztó, Csohány Kálmán utca 12. 

Ügyfél-azonosító: 1004811576 

Támogatási határozat iratazonosító: 1635460388 

 

Projekt címe: Szálláshely fejlesztése Hasznoson 

Projekt megvalósításának helye: 3060 Pásztó, Alkotmány utca 21. 

Jóváhagyott támogatás összege: 11.213.228 Ft 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése: 4. Turizmus 

feltételeinek megteremtése, innovatív turisztikai kínálat fejlesztése Pásztón 

 

A Pite Borház Pásztó hasznosi városrészén, csendes falusi környezetben várja a 

pihenni vágyókat. A fejlesztést megelőzően az Alkotmány út 21. szám alatti épület 

földszintjén és pinceszintjén a pályázó, Crux-Ker Bt. bormanufaktúrát alakított ki egy 

korábbi LEADER pályázati körben. A 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával 

megvalósult fejlesztés keretében a Bt. turisztikai szolgáltatásának bővítése érdekében 

az addig üresen álló tetőtérben szálláshely kialakítása, továbbá az udvar átalakítása 

valósult meg a vendégek megfelelő fogadása érdekében. 

Az épület tetőterének kisebb belső átépítésével 7 férőhelyes szálláshely jött létre 

konyhával, étkezővel és fürdőszobával. A vendégszobák (kettő 2 ágyas és egy 3 ágyas) 

TV-vel, internettel ellátottak. A pályázat keretében az elektromos rendszerek, a 

gépészet, víz, fűtés, és csatornarendszer újult meg, mindemellett bútorok és 

elektronika eszközök is beszerzésre kerültek. Az udvar egyes részein funkciójuktól 

függően viacolor térkő burkolat, a feldolgozó tér előtt, a hátsó kertben a gépkocsi-

tároló és a pince déli oldala mellett 1 m-es sávban térbeton készült. Az utcafronti 

részen falazott pillérekkel kialakított egyedi tömörfa, kovácsoltvas pántolású személy- 

és gépkocsi bejárati kapuk lettek elhelyezve automata működésű nyitási és zárási 

funkcióval. A kellemes kikapcsolódást és a gasztronómiai élményeket az udvaron 

kialakított nyitott grillező - nyársaló szolgálja, melyhez egy asztal kapcsolódik két 

paddal.  

A Crux- Ker Kereskedelmi Bt. a pályázat megvalósításában a Franka 2000 Kft-vel, az 

Ózon Sportrepülő Egyesülettel valamint Pásztó Város Önkormányzatával működik 

együtt. Marketing elemként új szórólap készült a vendégház és az együttműködő 

partnerek, valamint Pásztó város rendezvényeinek népszerűsítése érdekében. 

Kelt: Pásztó – Hasznos, 2015. május 4. 
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PITE BORHÁZ 
PÁSZTÓ – HASZNOS 
A Pite Borház Pásztó hasznosi városrészén, csendes falusi környezetben várja a pihenni 
vágyókat a Mátra nyugati kapujában. A Borház alsó szintjén működő Bormanufaktúrában a 
látogató megismerkedhet a kézműves borkészítés rejtelmeivel, a „Pite borai” 
termékcsalád a bemutatóteremben tekinthető meg. Borainkat az épület alatt rejtőző, 25 
fő befogadására alkalmas, hangulatos pincében kínáljuk, amely tökéletes helyszíne baráti 
és üzleti összejöveteleknek, családi rendezvényeknek, borkóstolóknak. A tetőtérben 
igényesen kialakított, TV-vel, internettel ellátott vendégszobák (kettő 2 ágyas és egy 3 
ágyas), jól felszerelt konyha, étkező és fürdőszoba szolgálja a vendégek kényelmét. A 
Borházhoz tágas füvesített udvar tartozik, zárt parkolóval. A gyönyörűen karbantartott 
kertben szabadtéri grillező és nyársaló, a fedett teraszon kemence biztosítja a kellemes 
kikapcsolódást és a gasztronómiai élményeket.   

 
Elérhetőségek: 
3065 Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 21.  
Telefon: +3630-416-7960;  
E-mail: crux@aktivi.hu 
 



 

PÁSZTÓ – HASZNOS  
REPÜLŐTÉR 

 
A 800 méter hosszú felszállópályával 
rendelkező repülőtér a Mátra-hegység ÉNy-i 
oldalán, a 410 méter magas Gombás-tetői 
fennsíkon helyezkedik el. A vitorlás és a 
motoros repülés fantasztikus élményével 
gazdagodhatnak itt a repülés szerelmesei. A 
fennsíkon és a repülőtéren keresztül vezet az 
országos zöld turistavonal, mely Hasznosról az 
Óvár-Ágasváron keresztül Galyatetőre kalauzol. 
A repülőtéren az Ózon Sportrepülő Egyesület 
működik, főbb tevékenységei az elméleti és 
gyakorlati repülőoktatás, sétarepülés, utas 
repültetés, légi fotózás. Megközelíthető 
Budapest felől az M3-as autópályán, majd a 
Hatvan - Salgótarjánt összekötő 21-es főúton 
Pásztóig. Pásztón keresztül Galyatető irányába, 
a Hasznosi vár felé.  
Koordináták:  47 fok 55’47.73 N 
 19 fok 46’10.32 E 
Telefon: +3620-9126-185 
E-mail: edym2222@gmail.com  
Honlap: www.hasznosrepuloter.bplaced.net 

CSERHÁT VENDÉGHÁZAK 

A Cserhát Vendégházak télen és nyáron is 
várják a pihenést, a csendet, a friss levegőt és a 
túrázást kedvelő vendégeket Hollókőtől 6 km-
re, Felsőtoldon. A Bableves Vendégház 10 fő, a 
Cserhát Vendégház 9 fő, a Toldi Vendégház 20 
fő, a Felső Fogadó 16 fő részére biztosít 
kényelmes elhelyezést az igényesen felszerelt 
szobákban és apartmanokban.  

 
A vendégházakat családok, nagyobb baráti 
társaságok mellett, iskolai táborozók is igénybe 
vehetik. A Felső Fogadó nagytermében 
értekezletek, rendezvények, lakodalmak, 
osztálytalálkozók, csapatépítő tréningek 
bonyolíthatók le. A Vendégek kényelmét 
helyben a Cserhát Presszó biztosítja, étkezését 
az alsótoldi Bableves Csárda vállalja házhoz 
szállítással. 
Telefon: +3630-229-4528, +3632-380-030 
E-mail: bablevescsarda@bablevescsarda.hu 
Honlap: www.bablevescsarda.hu 

PÁSZTÓI PROGRAMAJÁNLÓ 
 
Múltidéző Zsigmond Napok: 
A Múltidéző Nap Zsigmond király udvarában a 
korabeli életmódot és gasztronómiát jeleníti 
meg évről-évre. 

 

Rétesfesztivál és Magdolna Napi Búcsú: 
Pásztó város Hasznos településrészének 
templombúcsújához, Szent Magdolna 
ünnepéhez kapcsolódó kulturális, sport és 
gasztronómiai rendezvény.  
 
Szőlő és Borünnep:  
A több évtizedes múltra visszatekintő 
látványos rendezvény a helyi szüreti 
népszokások és kézművesség bemutatásával, 
és színpompás szüreti felvonulással nyújt 
betekintést a szőlő- és borkultúra valamint a 
hagyományőrzés világába.  
Honlap: www.paszto.hu 
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