1. Ön melyik fejlesztési irányra helyezné a legnagyobb hangsúlyt a Pásztó 20142020 programban? (maximum 3 irányt jelöljön meg)

munkahelyteremtés
kulturális beruházások
turisztikai fejlesztések
gazdaságfejlesztés
városi infrastruktúra javítása
környezetvédelmi fejlesztések
sportfejlesztések

34,95%
3,98%
23,18%
17,30%
8,48%
4,15%
7,96%

2. Ön egyetért azzal, hogy a Pásztó 2014-2020 programban megcélozzuk a teljes
foglalkoztatottság elérését, vagyis azt, hogy minden pásztói dolgozhasson, aki
akar?

egyetértek, mert nem segélyt kell adni, hanem munkát
egyetértek, mert aki nem akar dolgozni, az ne várjon segítséget
nem értek egyet, mert aki nem akar dolgozni, annak is kell valamilyen támogatást kapnia
nem értek egyet, mert jó a gazdasági versenynek, ha vannak munkanélküliek

3. Ön támogatná-e egy olyan rendszer bevezetését Pásztón, amelyben a helyben
készült termékek valamilyen előnyben részesülnének az értékesítés során?

66,54%
30,11%
0,00%
3,35%

támogatom, mert ezzel a helyi gazdaság erősödik
nem támogatom, mert nincs helye a versenyben semmilyen előnynek, aki a legolcsóbbat kínálja, attól vegyék
meg a terméket

92,19%
7,81%

4. Ön egyetért azzal, hogy a Pásztó 2014-2020 program ösztönözze és támogassa
a helyi kis- és középvállalkozásokat?

támogatom, mert ezek sok új munkahelyet adhatnak a Pásztóiaknak
támogatom, mert sok helyi embernek adnak munkát és jobban is adóznak, mint a nagyok
nem támogatom, mert csak pénzt tennének zsebre
nem támogatom, mert a kivételezést jelentene az ide betelepülőkkel szemben
nem támogatok semmiféle ilyen elvet

72,86%
21,56%
3,35%
0,74%
1,49%

5. Támogatja-e azt, hogy beruházások fogadására alkalmas új, ipari terület
kerüljön kialakításra?

támogatom, mert a gazdaság fejlődésének alapja az ipari fejlesztés
nem támogatom

94,05%
5,95%

6. Ön egyetért azzal, hogy az északi iparterület megközelítéséhez elkerülő, feltáró
út épüljön?

egyetértek, mert ez jó a lakosságnak és jó a befektetőknek is
nem értek egyet, mert felesleges pénzkidobásnak tartom az új út építését

77,32%
22,68%

7. Ön fontosnak tartja, hogy folytatódjon a műemléki övezet (Rajeczky Benjámin
emlékház, zúgó, egykori malom stb.) felújítása?

igen, mert így válik teljessé az övezet megújulása
támogatom, ha a felújítás látogatószám növekedést is generál
nem támogatom, mert ezek látványberuházások
nem, mert vannak fontosabb ügyek is

42,38%
43,87%
2,60%
11,15%

8. Ön egyetért azzal, hogy folytatódjon a Kövicses patak mederrendezése?

egyetértek, mert a lakossági ingó és ingatlan vagyon védelme fontos prioritás
egyetértek
nem értek egyet, mert nagyobb esőzések esetében a mederrendezés, tisztítás nem tekinthető elégséges
megoldásnak
nem értek egyet

47,96%
33,83%
14,13%
4,09%

9. Ön fontosnak tartja a strandfürdő és környezetének komplex megújítását?

támogatom, mert egy régi álom válhat így valóra
nem támogatom, mert jól van ez így
támogatom, mert a fejlesztés turizmust, vendégforgalom növekedést generálhat
nem támogatom

21,19%
1,86%
72,12%
4,83%

10. Ön egyetért azzal, hogy a város új parkokkal, közterekkel gazdagodjon a
Homoki városrésztől a Bügén át az Alvégig?

egyetértek, mert ezáltal még élhetőbbé válik a városunk
egyetértek
nem értek egyet, mert elég pénzt költöttünk már ilyen célra a múltban
nem értek egyet

50,19%
18,96%
26,02%
4,83%

11. Fontosnak tartja-e, hogy a mátrakeresztesi városrész kulturális, közösségi
intézménye energiahatékonysági és funkcionális szempontból is felújításra
kerüljön?

fontosnak tartom, mert már nagyon időszerűvé vált ennek a fejlesztésnek az indítása
nem tartom fontosnak, mert ettől nem lesz jobban kihasználva
egyetértek
nem értek egyet

23,79%
36,06%
34,57%
5,58%

12. Ön egyetért azzal, hogy a hasznosi városrész közösségi, kulturális intézménye
energiahatékonysági és funkcionális szempontból felújításra kerüljön?

egyetértek, mert az ingatlan jelenlegi állaga szükségessé teszi a felújítást
nem értek egyet, mert ez nem jár munkahelyteremtéssel
egyetértek
nem értek egyet

35,32%
15,61%
36,43%
12,64%

13. Ön támogatja, hogy a város borkultúrája és kulturális hagyománya, földrajzi
elhelyezkedése, történelmi múltjára tekintettel egy jelentősebb turisztikai
fejlesztés kerüljön előkészítésre?

egyetértek, mert Pásztó számtalan büszkeségre okot adó értékkel bír, amit érdemes színvonalasan bemutatni
nem értek egyet, mert a turizmus nem húzóágazat a térségben
egyetértek
nem értek egyet

68,77%
10,78%
17,10%
3,35%

14. Ön egyetért azzal, hogy folytatódjon a kerékpárút építése?

egyetértek, mert a kerékpárutak továbbépítése közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és szabadidős
szempontból is fontos
nem értek egyet, mert előbb a város útjait kellene rendbe tenni
egyetértek
nem értek egyet

70,63%
18,59%
9,67%
1,12%

15. Ön fontosnak tartja, hogy a város segítse az új munkahelyteremtő, vagy a már
itt működő cégek tervezett beruházásait, erősítve a szabad vállalkozási zónák
közötti együttműködést?

fontosnak tartom, mert minden befektetőre, minden befektetésre szükség van
támogatom, ha munkahelyeket hoz létre
nem támogatom, mert az ilyen beruházások megzavarják egy nyugodt város mindennapjait
támogatom
nem támogatom

59,11%
36,06%
0,00%
3,72%
1,12%

+1 Kérem írja le, hogy milyen fejlesztésekkel gazdagítaná Pásztó városát? Mit
látna szívesen a városban?

/a jó ízlés határain belül minden beérkezett javaslatot vágatlanul teszünk közzé/

Bármi, ami a turizmust fellendítené, idecsalogatná az embereket. Csodás környezetben fekszik Pásztó, ki lehetne
aknázni minden előnyét! A turizmus fejlesztésével rengeteg munkát lehetne adni a pásztóiaknak!
Sportcsarnokot látnék szívesen a városban.
SPORTCSARNOK!!!
Muzslai út teljes felújítása, a tó gátjának erősítése, környezetének rendezése, plusz egy éjszaka is működö térfigyelő
kamera telepítése a Kertbarátok-Kerékkötői-forrás környékén. Amennyiben az út májust követően megújul, számolni
kell a "megélhetési túrizmussal" a hétvégi házas övezet tulajdonosainak kárára!
A bezárt tejüzem, önkormányzati megszerzése, újra indítása. Ezzel ösztönözve lenne az állattartás fejlesztése. Sertés
tenyésztés. Lsd. Felcsútot. Kenyérgyár, cukorgyár, borkombinát, vágóhíd építése. A helyi vállalkozók ösztönözve
lennének az alapanyagok termelésére.
Fedett városi sport- és tanuszoda (+wellness centrum) létrehozása. Továbbá olyan lobby tevékenység, amely a majdan
megépülő ipari parkba olyan környezetvédelmi és technológiai fejlesztést tud realizálni, amely eredményeként diplomás
fiatalok költöznek a városba.
A Muzslára vezető út folytatására tudomásom szerint megnyertük a pályázatot. Nagyon fontosnak tartom az útépítés
mielőbbi folytatását, nehogy kifussunk az időből és elvesszen a pályázat.
Gyógyvizes fürdő kialakítása. Járda Hasznoson. Az illegális szemétlerakók felszámolása, és táblákkal (adott esetben
kameráva)l való tiltása, és a szemetelők kemény megbüntetése!! Köszönöm, hogy képviselő úr meghallgatott.
Mesterséges gólyafészkek telepítése a városszéli villanyoszlopokra. Ezen látványosságok szintén látványosabbá
tennék a turizmust.
Pásztó Csodálatos adotságokkal rendelkezik;én szivesen barangolnák egy botanikus kertben:De Mátraszöllős és
pásztó között van egy fehér bánnya,ahol azt hiszem meszet bánnyásztak régen,és van egy elfelejtett kis vasút ami
egészen pásztóig közlekedett,és azon szállították a mész anyagot:,rengeteg gyerek álma válna valóra,ha például azzal
kirándulhatnának,Pásztó és Mátraszöllős között": Üdvözlettel Sok sikert , Cs.
Adómentesen működő kisiparosokat pl. órás,cipész,műszerész,szabó,ékszerész stb. Igen kicsi bevételükből nem
tudnának adózni, nem élnének meg.Ezeket kellene támogatni nem a ...... Szívesen látnánk egy fedett uszodát .A
lakosság egészségi állapotát nagyban javítaná,segítené a rehabilitációra szorulók hatékonyabb gyógyítását.
Sima utakat látnék szívesen. Olyan hétvégét is betöltő fesztivált, mint pl. a miskolci kocsonya fesztivál, vagy a
szécsényi városnap. Bizonyára lehet olyan legendát, vagy megtörtént esetet találni Pásztó történetében ami érdemes
arra, hogy évente megemlékezzünk róla, és a helyieken kívül, mások is jól szórakozhassanak. Tömegsport szervezése
városi kereteken belül teljesen hiányzik évtizedek óta. A 80-as években sokan vettek részt, családostól is a Palóc
Kupán. (triatlon) Köszönöm a lehetőséget.
Az ipari park fejlesztését kellene meggyorsítani, valamint a21-es főútvonal Jobbágyi- Pásztó közötti szakaszán is
elkészíteni a négysávosítást, így esetleg könnyebb lenne ipari befektetőket idecsalogatni.
Sportcsarnok,
Egy városi tulajdonban lévő élelmiszer/bevásárló központot, ami biztos bevételi forrást biztosítana...és új
munkahelyeket létesítene.
Egy legalább 30 fő befogadására képes akadálymentes 2 vagy 3 csillagos működő szállodát. Egy bölcsődét. Egy
felújított, kibővített iskolacentrumot, melybe bele tartozik a kollégium és a tanuszoda is. Olyan szolgáltató központot,
termelő egységet, ahol a franciául, angolul, németül jól beszélő értelmiségi fiataljaink dolgozhatnának.
A szabadidő park fejlesztését, és a vízelvezető árkok megépítése,mert ha nagy esőzés van a pincék isszák el a vizet.
Általános megjegyzés: a "pozitív" és "negatív" válaszlehetőségeket egymás mellé téve valószínűleg "tobzódni" fognak
az egyetértő, támogató válaszok, akkor is, ha "józan ésszel" mindenki tudja, hogy ennyi mindent nem lehet
megvalósítani. Kíváncsi vagyok ezután, hogy hogyan állnak fel a prioritások... Az 1. kérdésnél szívem szerint még
többet is jelöltem volna az "engedélyezettnél". Személyes okokból is fontosnak tartom az iskolacentrum felújítását,
korszerűsítését és egy modern tornacsarnok megépítését.
Pásztó város bejáratánál fekvő romos Mátrakapu Fogadó és a a mögötte húzódó kemping és a mellette levő autós
mozi helyre állítása.
Ha van melegviz azt kellene feltárni, a gyógyturizmust fejleszteni, szállodát létesiteni, ha megépül a hasznosi
kalandpark és egy termálfürdő ne kelljen az idelátógatóknak a Mátrában szállást foglalni.Edzőtáborokat lehetne
szervezni , a kollégiumot kialakitani az idelátogató fiataloknak olcsóbb szállás lehetőségét kinálva.Az iskolák közötti
körbeölelt területen műfüves pálya kialakitása ( már minden nagyobb településen van),talán a mi gyermekeink is
megérdemelnék.
Fontosnak tartom a helyi kommunikációs hálózat és internethálózat fejlesztését, korszerűsítését. Ezzel lehetőséget
adnék más, nagyobb szolgáltatóknak, hogy korrekt szolgáltatásokat nyújtsanak az itt élőknek elérhető és személyre
szabott minőségben. A hálózati komplett korszerűsítéssel megszüntetném az Invitel Zrt. monopol helyzetét a városban.
Sajnos kizárólag ezen társaság szolgáltatásai érhetőek el a város szélén, kiesőbb területein, így választási lehetőség
nincs. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minősége, hatásfoka kritikán aluli, más szolgáltatókhoz képest, akik
korrektebb ajánlattal tudnának élni, ha a technikai háttér engedné. Az Invitel Zrt. általi szolgáltatások gyenge
minőségűek, instabilak és irreálisan drágák más szolgáltatókhoz képest, akik itt nem tudnak működni különböző, a
fentebb említett okok miatt is.
Egy olyan munkacsoportot látnék szivesen , akiknek az alábbiakban felsorolt fejlesztési lehetőségeket " hoznák tető
alá".
1, Munkahely teremtés, beruházók felkutatása. 2, Ipari övezet kialakítása. 3. Bölcsöde létrehozása, ha a munkahely a
szülők számára biztosított. 4, Olyan nyugdíjas otthon kialakítását, ahol akár egészséges, de egyedül maradni nem
akarók, 1 szobát vehetnek maguknak és ellátásuk is biztosított. A 2 kérdésnél. Oké dolgozzon mindenki aki tud és
akar. Aki nem akar az ne várjon segítséget, és ha nem tud pl eü állapota miatt?

- igényes szórakozási lehetőség felnőtteknek - sétáló park kialakítása
1. Közmunka átszervezését, kisvállalkozói termelő-szolgáltató egységeké, 2. A város köztereihez méltó rendezvények
megtartását. 3. A Fő utcai épületek rehabilitációja,/piactól a Hunyadi utcáig/ 4. Uszoda,sport centrum megépítése. 5.
Civilszervezetek részére közösségi ház kialakítása /a volt MHSZ ép/ 6. Komplex városüzemeltetési kft működtetése. 7.
Folyamatosan együttműködni a lakossággal a fejlesztések irányának meghatározásában.
Nagyon időszerűnek tartom a Sportpálya felújítását és egy fedett sportcsarnok építését.
több kulturális programot és játszoteret a kicsiknek.
2. kérdéshez kapcsolódóan:a teljes foglalkoztatást nem közfoglalkoztatásként értelmezem. A kérdésre válaszolva: Fejlődő/bővülő foglalkoztatókat Elsősorban felmérném, hogy Pásztón és környékén milyen szakemberek vannak, és
abba az irányba mozdítanám el a munkáltatók ösztönző rendszerét, másodsorban tisztában vagyok azzal, hogy a
hazánk "az összeszerelés hazája", amihez csak betanított munkások szükségesek, tudjuk azt, hogy a térségben sok az
alacsony iskolai végzettségű személy, akiknek szintén munka kell. -Kerékpárutat -Több zöld övezetet -Uszodát, ami
költséghatékonyság szempontjából a strandon lenne jó. - Végül: egy területre kellene összpontosítani és azt fejleszteni
(sportváros, kézműves város)
sportcsarnok.egyházi gimnázium. kerékpákút
A város gyermekeinek oktatási és nevelési színvonala erőteljesen visszaesett. A közoktatáson túl sem fejlesztési, sem
sportolási, sem elfogadható szórakozási lehetőség számukra nem létezik. A feladatot mindenki lerázza magáról,
mondván fenntartó az önkormányzat, fenntartó a KLIK... mindeközben a városnak érdeke, hogy ha dolgozni máshol is
kényszerül a fiatal, családot alapítani, gyermeket nevelni szándékozzon legalább itt. A mérleg nyelve több tényezővel
billen ide: igaz, egészséges klíma, igaz, közel a nagyszülő, igaz, jó a közbiztonság, DE: a gyerek annyi lehetőségtől
elesik... és elköltöznek.
A Mátra és a cserhát közötti völgyben fekvő apró, csendes városunk természeti adottságai hihetetlenek. véleményem
szerint a természeti értékeket semmilyen szinten nem használja ki az önkormányzat. Turosztikai szempontból az
ország egyik legszebb vidékén élünk. körbevesznek minket a hegyek, ahol még többnyire dús vegetációval és
hihetetlen gazdag állatvilággal rendelezik, mégsem szerveznek az iskolág természetismeret órákat a természetben
m(csupán egy tertembe bezárva ismerhetik meg a gyerekek a bükkfa levelét például, melyet valószínűleg nem fog
felismerni a festett, animált képről.) termálvizes standunk van, eg akkora területen ahol akár egy közerpes
befogadóképességű wellness centrumot is ki lehetne alakítani, a vele szemben lévő elhagyatott raktárterületen pedig
parkolót lehetne kialakítani, vagy akár egy egyszerűbb kalandparkot is... és még lehetne folytatni a felsorolást, mik
forognak közszájon már hosszú évek óta. ajánlom a tisztelt képvislőtestületnek, keressenek valódi szakembereket és
kérjék ki a véleméényüket (egy politikus politizáljon, a szakértő szakértsen, a mesterember mesterkedjen!!!)
Tisztelt Képviselő Úr! A fenti kérdőívben jelzett vélemények mellett az az álláspontom, hogy amellett, hogy minden
kulturális és rekreációs célú fejlesztést is támogatok, a prioritási listán semmiképpen nem ezeknek kell elől lenniük.
Véleményem szerint a legfontosabb, hogy az ipari park megvalósításával és aktív lobbizással el kell érni, hogy új
befektetések, új üzemek létesüljenek Pásztón, ezáltal több munkahely legyen, nőjenek az elkölthető jövedelmek, és a
város adóbevételei. Szintén nagyon fontos, hogy a 21-es négysávosítása ebben a 7 évben teljes hosszon befejeződjön
egészen Salgótarjánig, amire ha jól tudom be is vannak tervezve az EU-s források. Emellett másodsorban szintén
nagyon fontos, hogy a meglévő városi fenntartású intézmények energiahatékonysági fejlesztésekkel takarékosabban
működtethetővé váljanak (pl. napelem, napkollektor, hőszivattyú, stb.). Ezek után szépen sorban az így megnövekvő
adóbevételekből, és a megspórolt költségekből szabad csak olyan beruházásokra (kultúra, szabadidő) költeni, amelyek
önmagukban több pénzt visznek, mint amennyit hoznak. Véleményem szerint a választópolgárokkal is meg lehet
értetni, hogy egyszerre nem lehet mindent, ezért célszerű egy ilyen fontossági sorrendet felállítani, és ezt
kommunikálni. Emellett véleményem szerint fontos lenne, hogy ha beindul a fejlődés, akkor azzal párhuzamosan
Pásztó egy saját "én-márkát" alakítson ki, ami azonban nem egyenlő pusztán egy logó kitalálásával, és a
városmarketinggel. Ez a terület az ún. Place Branding, ami ezeknél jóval nagyobb területet foglal magába, és hosszabb
távú, a 4-5 éves ciklusokon átívelő elkötelezettséget igényel, továbbá szakembert kíván. Ha ezeket a fentiekben
felvillantott fejlesztéseket megfelelő stratégiai tervezéssel, és jó ütemérzékkel váltjuk valóra, akkor véleményem szerint
Pásztó nagyon sokat fejlődhet az elkövetkező 7 évben. Annál is inkább, mivel Pásztó elhelyezkedése ideális, 1 órán
belül elérhető Budapest, jók a természeti adottságai, és a gimnáziumnak köszönhetően számos tehetséges tanulót
vonz, akik aztán a jövőben megfelelő lehetőségek esetén talán szívesebben térnének vissza élni is a városba. Volt
pásztói francia tagozatos diákként különösen hiányolom azt, hogy nem próbálják meg a francia/belga/svájci illetőségű
cégek városba csábítására helyezni a hangsúlyt, kihasználva az így városba visszavonzható, franciául beszélő,
szakképzett réteget. Üdvözlettel: egy nógrádi születésű, világlátott, több nyelven beszélő, 20-as évei végén járó magyar
fiatal, aki szívesen térne haza a jövőben egy fejlődő Nógrádba.
A munkahelyteremtés az elsődleges cél.Mindenképp azon dolgoznék, hogy min. 2-3 Eglo szintű vállalat legyen még
Pásztón. A strand fejlesztése is időszerű, de csak akkor van értelme, ha a víz hőmérséklete melegebb lesz. Sokkal
többen járnának és valóban bevételt jelenthetne, ha nem lenne ilyen hideg a víz. Mivel a strand időjárásfüggő ezért
legalább egy sátorral fedett medencét kellene csinálni, hogy rossz idő esetén is kihasznált legyen.
Legalább két helyen kellene nyilvános WC-t nyitni, mert jelenleg a köztéri szobrok mellett végzik a dolgukat sokan: lásd
a Szentlélek temető melletti emlékfal mögött.
Tar és Pásztó közötti út szakaszon -a régi hulladék lerakó -rekultivációját el kell végezni .
SPORTCSARNOK!
Fontosnak tartom hogy a város különböző programokkal és rendezvényekkel tartsa össze a közösséget. Több
szálláshely kialakítása ezzel a turisták ide csalogatása. A vasút és buszállomás felújítása, korszerűsítése. Egy kisebb
fajta pláza létrehozása.
Ipari parkot a 21-e út mellett!!!Nem a kertvárosban! Városi uszoda,sportcsarnok!!Élményfürdő! Hatékony városvezetés
! körforgalom a Fő út Szentlélek út kereszteződéshez!
A városból kivezető utak mellet lévő csapadék-viz elvezető, felújitása, lefedése. Normális járda és kerékpárut lehetne.
Muzslai út folytatása

1. Nyilvános WC kialakítása! Elengedhetetlen a helyiek, ill. a turisták és a környező falvakból idelátogatók számára. 2.
Sétáló ösvény kialakítása a Kövicses patak mentén, legalább a város területén. (babakocsis séta, öregek sétája, futási
lehetőség zöld környezetben) 3. Térképek kihelyezése a városban található turistaszállásokról, ill. útvonalakról.
(vasútállomás, buszmegállók, városközpont, stb.)
Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket és az ágazathoz tartozó munkahelyek idecsábítását. Középkori
borospincék turisztikai kihasználása. Fő utca, Szentlélek utca, Hunyadi utca kereszteződésben körforgalom vagy
gyalogosokat segítő jelzőlámpa. Huszonegyedik századi színvonalú buszpályaudvar. Egy új esetleg a
városközpontban.
A volt Cserhát Csárda és környékének rendezése is fontos lenne,mert Hatvan felől a városba érkezőknek jelenleg igen
szép látványban van részük.
Sportcsarnok, uszoda megépítése. A Zsigmond Hotel felújítása a közmunka programmal és költséghatékony
üzemeltetése. Az általános iskolák felújítása, a középiskolai kollégium korszerűsítése, nemzetközi diákszállóként való
működtetése.
Nyomatékosan javaslom a helyi önkormányzatok számára, hogy ebből a pénzből minnél több megújuló energia forrás
telepítését , közintézményekre. Gondolok itt a napelemek telepítésére, mivel ezek legrosszabb esetben is 10-15 év
után pénzt termelnek. Továbbá a közintézmények szigetelésére, nyílászáró cserékre. Mivel az így megtakarított összeg
meg fog jelenni a költségvetésben megtakarításként.
Több rendezvènyt mint a karàcsonyi vàsàr volt .
kertészet energiaerdők hűtőház logisztikai-kereskedelmi központ multi-ipar fedett uszoda
Koncertek, rendezvények (egy állandó helyszín ezek számára), amelyek nem csak az idősebb korosztály, hanem a
fiatalok számára is megfelelő programot nyújtanak.
Útfejlesztés és több szabadtéri programokat
Minden ami turizmus
Rengeteg a kóbor kutya, ami veszélyezteti gyermekeink biztonságos közlekedését. Egy kóbor állatokat befogadó telep
működése indokolt lenne.
Egy olyan strand fejlesztést, vagy legalább ahhoz hasonló mértékűt, mint amilyen Demjénben van. Olyan információs
táblák (vagy okostelefonra letölthető információ) elhelyezését a városban (vasúti pályaudvar, városközpont), amelyek
bemutatják a környék turista útvonalait, nevezetességeit.
1. sportcsarnok és uszoda építése 2. katolikus gimnázium létesítése
Velemenyem szerint egyre népszerűbbek a teljesitmenyturak, melyeken Pásztó is lehetne kiinduló pont. Am ehhez
szukseg lenne arra h a városban szallashelyet találjon a turista, s egyéb programlehetoseget a túrát koveto napra.
Szerintem mindenkeppen erdemes lenne a turizmusra nagyobb hangsúlyt fektetni.
Nehéz megfogalmazni, számomra a legvonzóbb az lenne, ha az utak szebbek lennének és a környezete, mint pl. fák,
oszlopok és maga a tisztaság.
Két havonta legalább egy koncertet, mindig más-más zenei stílusból.
Legfontosabbnak tartanám,hogy Pásztó "melegvízű strandjának"hírnevét tovább erősítsük!Azaz építsünk,vagy
építtessünk olyan színvonalas szolgáltatásokat nyújtó fürdőt,egy "minikomplexumot"amely nemcsak a szűkebb
környék/Pásztótól M átraverebélyig/,hanem a megyehatárokon túlról,sőt az ország külömböző részéről,a Felvidékről és
más helyekről érdeklődőknek,érkezőknek is csábító hatással tudna lenni. Mit várnék a fejlesztéstől?Új helyi munkaerők
alkalmazását,azaz több fizetőképes vásárlót,több iparűzési adó bevételt,a lepusztult ingatlanok
megvásárlását,rendbetételét,a helyi ingatlanok árainak emelkedését,az itt élés vonzóvá tételét,a letelepedés
ösztönzését,az elvándorlás csökkenésétÉs több mosolygós embert az utcákonMindamellett nem iparosodnánk
el,hanem a sokkal környezetbarátabb és több embert érintő idegenforgalmi irányban mozdítanánk fejlődésünk
rúdját.Hisz annyi érték van tájunkon,környékünkkön!Csak csokorba kell kötni:megálmodni-megtervezni-megvalósítani!
ILYEN FEJLESZTÉSSEL SZÍVESEN GAZDAGÍTANÁM PÁSZTÓ VÁROSÁT
Szabvány méretű sportcsarnokot.
Az egyik legfontosabb véleményem szerint Szentlélek u. - Fő u - Hunyadi u csomópontban történő körforgalom vagy
jelzőlámpák kialakítása a biztonságos közlekedés érdekében.
nyári hétvégéken a Fő út sétáló utca legyen
A fiatalok értékelnék a NORMÁLIS szórakozóhelyeket is, mert hétvégente Pásztón semmi érdemleges nincs csak Sclub.... az meg sz@r.. már bocsánat sokkal több programot kéne Pásztóra, gondolok itt a Pásztó Plázára, ami nem
csak az egyéni vállalkozóknak volt jó üzlet, hanem a városnak is! és még jó programok is voltak! Köszönöm, hogy
meghallgatott kedves olvasóm. Puszipá
fogyatékkal élők munkahelyteremtése
Közbiztonság további növelése, térfigyelő rendszerek bővítése és korszerűsítése.
Szabadidő park szinpad lefedése, nyári programok szervezése, természetes lelátó kialakitása a szinpad és a turul
közötti területen.
Szívesen látnám az Általános Iskolák felújítását, kritikán aluli az állapotuk! Szükség lenne rá, hogy új munkahelyek
jöjjenek létre, persze nem kizárólag minimálbéres állásokkal, mert az édes kevés a megélhetésre.
A Pásztói Általános Iskola komplex felújítása, valamint egy városi sportcsarnok építése. A jelenlegi iskolai
infrastruktúra elmaradott, 30 éve nem történt érdemi felújítás, ez kihat a pedagógusok és a gyerekek motivációjára is.
Nógrád megye néhány kistelepülésének alapfokú oktatási intézményében jelentős fejlesztések történtek, szállodai
színvonalú környezetben tanulhatnak és taníthatnak. Ebben Pásztó nagyon lemaradt! A városi sportcsarnok is nagyon
hiányzik. A megye minden városa rendelkezik ilyen létesítménnyel. Az általános iskola területén lévő tornacsarnok
sajnos vállalhatatlan.
Pásztó földrajzi elhelyezkedése (Bp. közelsége, Mátra- , Cserhát hegységek, Hollókő) révén egy turisztikai centrum
lehetne a Palócföld déli végén. Ehhez még hozzájönne a kerékpárutak építése, strandfejlesztés, kalandpark stb., +
még több kulturális rendezvény, és Pásztó egy még élhetőbb város lesz! :)
elég ennyi
Városi fedett uszoda
A hasznosi egykori iskolaépület átalakítása "bakancsos" turistaházzá. A keresztesi erdei iskola fejlesztése.

Értékteremtő beruházásokat.
Az iskolai épületekben a vizesblokkok felújítása már nagyon időszerű lenne. Egy megfelelő sportcsarnok, hogy hazai
pályán is szurkolhassunk a gyerekeknek.
A város kulturális intézményeinek a felújítása, Művelődési Ház, Könyvtár. Értékteremtő beruházások.
Tescót és más üzleteket!
Olyan kulturális programokat,ami vonzza a fiatalokat./Pl a strand fejlesztésekor figyelembe kellene venni a sportolási
lehetőségeket -tenisz ,strandröplabda és sok zenei rendezvény szervezése-A nyári szünetben megteremthető lenne a
sport és szórakozási lehetőség azon fiatalok számára akik a nyaralás költségeit nem tudják finanszírozni.
korszerű sportolásra alkalmas helyeket: műfüves sportpálya
Közösség erősítő sport, egészségfejlesztő és kulturális programokat.
Szükség lenne egy sportcsarnokra és tanuszodára.
15. Ön fontosnak tartja, hogy a város segítse az új munkahelyteremtő, vagy a már itt működő cégek tervezett
beruházásait, erősítve a szabad vállalkozási zónák közötti együttműködést? " - Támogatom, de nincsen szüksége
Pásztónak multi-gyorsétteremre(McDonald, KFC...), sem pedig újabb multikra, szemétégetőre sincs, semmilyen
környezetre ártalmas tevékenységre nincsen szükség! A helyi emberek kapjanak esélyt beruházni, értékteremtő
munkát. Pásztón megfigyelhető a "kihalás" első jelei, kezdve ott, hogy tanulni a felsőoktatásba(én is) máshova
kényszerültem menni. Elszívja ez a fajta társadalmi berendezkedés az "észt", trendszerű a jelenség, Pásztónak
Főiskolára lenne szüksége, amit csak akkor fogunk tudni valamire használni, ha letettük az értékteremtő
beruházások(új munkahelyek) alapkövét. Pénztáros bárki lehet, azonban vezetésre is alkalmas személyeknek rá kell
látni a piacra(műveltség). Pásztón a meglévő strand olyan, amilyen, véleményem szerint nem kell vele foglalkozni
különösebben, elég pénz lett beleölve, mindhiába. A várostól viszonylag elszeparálva, uszodával(fedett) a város szélén
érdemes lenne kihasználni a turisztikai vonalon a Demjéni éjszaki fürdőhöz hasonlatosan a termálvizet. Új kutatást
végezni, új fúrásokkal, hogy egészen biztosan nincs-e a környéken melegebb víz(ha jól tudom, a pásztói nem túl
meleg). Ez Pásztó vonzáskörzetében legalább 20 település, ami potenciális szolgáltatást igénybe vevő embert jelent.
Sokan Bátonyba kénytelenek úszni eljárni(tél-nyár), vagy ha izgalomra vágynak, akkor Demjénbe éjszakai fürdőre. A
fiatalokat, mint engem az mindenképpen megfogna, ha szórakozásra lenne egy igazi mozink, és/vagy éjszakai fürdőnk.
Pásztón egyszerűen nincs hova költeni! (A néha-néha működő mozi nem mozi, és probléma, hogy a kialakítása
korszerűtlen, mert az egy művelődési ház.) A sport és turizmus nem lerágott csont, de régebben volt a felnőtt
focicsapatnak egy Vasas edzője, akit "politikai" okokból elzavartak innen. Szerintem a jelenlegi edzőkkel halott a foci,
egyszerűen nem halad sehova a fejlődés, amit nem ésszerű ráfogni a felszerelések hiányára, mert szegény
országokból és ennél jobb körülményekből kikerültek olyan klasszisok, akár Ronaldinho. Csak egyet említettem.
Pásztónak egy rövid hatótávú(~50km-es kör max.) online is hallgatható rádióra szüksége lenne. Ennek akkor lenne
értelme, ha élet is lenne a városban. Élet nincs, üresek az utcák, mert egyszerűen a munkahely hiánya kiszippant
reggel 5-6-kor minden embert otthonról, a fiatalok állás nélkül(mint én diplomával leszek hamarosan) kénytelenek
nagyobb városokba költözni. Pásztó helyzete nagyon összetett, de elismerés jár annak, aki legalább életet vitt a
városba egy Karácsonyi vásárral, mert amióta az eszemet tudom, ilyen nem volt. És az hiba volt, hogy kihagytuk!
Végre valahára be kellene Pásztón vezetni az olcsó, de nagyon gyors Internetet, ami legalább 50Megás, de jobb lenne
a 100Mega felett is lehetne választani. Rengeteget fizetünk a nagy semmiért, infrastruktúrálisan nem is tudunk mit
kezdeni, amikor nagyobb anyagokat akarunk mozgatni, mert kinő a szakállunk, míg feltöltjük az anyagot, vagy le. Ebből
elég! Ebben iszonyatosan le vagyunk maradva! A jelenlegi szereplőkre rá kellene engedni a UPC-t legalább, hogy
versenyhelyzetet teremtsen, mert ez így nem állapot! Egy szónak is száz a vége, záró gondolat: tudjuk, hogy nincs
pénz. Azért nincs, mert az emberek kénytelenek városokba költözni(pl. Bp.). A multik bejövetele(beleértve a Penny-t és
a Spart is) tönkretette Magyarország termelőképességét, silány minőségű élelmiszereivel. A pásztói liszt nem
tekinthető annak ráadásul az emberek genetikája azt az élelmiszert tudja a legjobban hasznosítani ami földrajzilag a
Teniszpályát
A városközpontban olyan hely kialakítását ahol egész évben bizonyos rendszerességgel kulturális rendezvények
(zenekarok, gyerekprogramok stb.) valósulnak meg és ezáltal színesebbé, mozgalmasabbá válna a város.
Új munkahelyek teremtése. Meglévő munkahelyek segítése a megmaradásuk érdekében. Turizmus fejlesztése,
turisztikai központ létrehozása. Kulturális lehetőségek (pl. mozi ) -már a legtöbb városban működik,de Pásztóról
Gyöngyösre, vagy S. tarjánba kell menni, ha szeretnénk egy filmet megnézni. A strandot végre valaki hozza rendbe,
könyörgöm!!!!!!!!!!! -szörnyű, amit tettek vele! Most már csak 6 éven aluliak, vagy 18 éven felüliek tudják használni. A
két korosztály közöttiek elmerülnek még a szélén is.
Sportcentrum, uszoda, kollégium korszerűsítése a turizmus jobb ellátása érdekében, ipari park, városkép fejlesztés
barnamezős beruházásokkal, kapcsolati fejlesztés Szlovák irányban ha nevezhető fejlesztésnek: a diákok, szülők,
környezet tudatosságának növelése
Szelektív hulladékgyűjtés, amely jelentősen tudná csökkenteni a családi rezsit mivel csak a kommunális hulladékért
kell fizetn, és környzettudatos is.
A játszóterekre ráférne egy felújítás és némi bővítés, korszerűsítés. Nem ártana legalább a városközpontban egy
folyamatosan ellenőrzött nyilvános WC. Szükség lenne valamiféle ifjúsági klubra is, amely nemcsak a szünidőben, de a
hétköznapok délutánjain is le tudná kötni az utcán csellengő, randalírozó diákokat. Nagyobb figyelmet kellene fordítani
a város közterületén tartózkodó lumpen elemekre akik nemcsak a városképet rontják, de a polgárokat is folyamatosan
vegzálják.
Ha a strandra gondolok, akkor mindenképpen melegvizű medencét/medencéket. Szerintem ez vonzaná az embereket
még hűvösebb időben is
A legfontosabb az ipari park megvalósítása, új befektetésekre, új üzemekre lenne szükség. Nagyon fontos hogy a 21es főút négysávos legyen Salgótarjánig minél előbb. Német, francia befektetők Pásztóra csábítása, gondoljunk a
gimnáziumunkban tanuló tehetséges több nyelvet beszélő diákjainkra, volt diákjainkra. Munkahelyek minden korosztály
számára, a fiataloknak jövőkép, hogy a városunkban maradjanak.
Egy hatékonyan és jól működő polgárőr csapatot szívesen látnék a városunkban.Lehetőleg 25-50 év közötti helyi
lakosokból,akik az egész városban járőröznének nem csak a piacon szerdán és szombaton.Növelné a lakosok
biztonságérzetét.

