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A városlakók életében fontos közterületek újulnak meg Pásztón, összesen hat helyszínen. A város 
önkormányzata a beruházásra 650 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében. A Pásztó Környezetfejlesztése elnevezésű, TOP-2.1.2-15-
NG1-2016-00006 azonosítószámú projektre a forrást a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 
Bár a város önkormányzata még 2017 őszén aláírta a projekt támogatási szerződését, az első feltételes 

közbeszerzések során beérkezett ajánlatok alapján egyértelművé vált, hogy a pályázati összegből az eredeti 

tervekből nem minden valósítható meg. Az önkormányzat olyan formában dolgozta át a pályázatot, hogy a 

költségek nem emelkedtek, de emellett teljesülnek a vállalt indikátorok. Miután az újratervezett projektet az 

irányító hatóság is jóváhagyta, elindult a beruházás előkészítése, a közbeszerzési eljárásokat követően 

pedig június elején az első helyszínen már megkezdődött a kivitelezés. 

 

A pályázat célja egyrészről, hogy a városi területek minél inkább alkalmassá váljanak a hasznos és 

tartalmas szabadidő-eltöltésre, másrészről pedig, hogy esztétikumukban és egyben funckiójukban is 

megújuljanak ezek a közterületek – emelte ki Farkas Attila, Pásztó polgármestere a projekt 

nyitórendezvényén. Ismertetése szerint hat helyszínen zajlik majd a kivitelezés az elkövetkezendő 

hónapokban: a Stromfeld és Hunyadi udvarokban, a vasútállomás és a strand környékén, a piacon, továbbá 

a Kishegynél.* 

 

Dr. Becsó Károly, Kelet-Nógrád országgyűlési képviselője a Stromfeld udvarban tartott nyitórendezvényen 

kiemelte: beruházások sora zajlott és zajlik Pásztón az elkerülő út építésétől az orvosi rendelők felújításán, 

turisztikai és településrészeket szolgáló beruházásokon át az útfelújításokig, mindezek az előrelépések a 

pásztóiakat szolgálják. Az a cél, hogy Pásztó komfortos életet biztosítson, otthonos, de egyben 

folyamatosan fejlődő város is legyen – tette hozzá. Az országgyűlési képviselő kiemelte: a 21-es út átadott 

fejlesztése a teljes kelet-nógrádi térséget szolgálja immáron, de nem csak a térség egésze, hanem annak 

egyes települései is megkapták, megkapják a kellő figyelmet és támogatást. 

 

Becsó Zsolt országgyűlési képviselő az eseményen arról beszélt, hogy Pásztón van mire büszkének lenni, 

lassacskán nincs olyan pontja a városnak, ahol valamilyen fejlesztés ne lenne folyamatban. A honatya arra 

is kitért, hogy bár az ilyen típusú fejlesztések elsősorban a város lakóit szolgálják, ugyanakkor fontosak a 

Mátra nyugati kapujaként elhelyezkedő város idegenforgalmában is. Az ide érkezők is egyre inkább 

komfortosan érezhetik magukat, rendezett és színvonalas közterületekkel találkozhatnak – hangsúlyozta 

Becsó Zsolt, aki ezzel párhuzamosan újabb ilyen fejlesztések tervezésére biztatta a város vezetését, miután 

az eddig a zöld város programokba még be nem vont területek megújítására is várhatók majd újabb 

pályázati lehetőségek. 
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A Stromfeld udvarban megújul és bővül a játszótér, azbesztmentesítési céllal elbontják a fabodegákat. A 

Hunyadi udvarban a területrendezés után egy 28x16 méteres, többfunkciós, gumiburkolatú sportpálya, egy 

futókör és egy fitness-pálya épül. Mindkét udvarban új utcabútorokat helyeznek ki, rendezik a zöldterületeket 

és a parkolókat is. 

 

A vasútállomás előtti parkban megszüntetik a balesetveszélyes helyzeteket a fák vizsgálatával és szükség 

szerinti ifjításával, ingatlanbontással és árokrendezéssel. A területre térfigyelő kamerát is kihelyeznek, a 

parkban terepplasztika és vasúti témájú tanösvény is lesz, épül fedett buszváró és járda is a parkon 

keresztül. 

 

A Kishegynél a színpad és öltözőinek lebontásával rendezik a területet. Itt egy másfél méter széles, 300 

méter hosszú futókör várja majd a sportoló városlakókat a jövőben, az új utcabútorok kihelyezése mellett 

fákat is ültetnek. A piacon megújul a csarnoképület, a meglévő árustandokat pedig újakra cserélik. 

 

A strand közelében közterületen álló játszóteret a régió és egyik legnagyobb száraz csúszdaparkjává 

alakítják. Itt négy különböző hosszúságú és magasságú csúszda mellett köteles mászófal és több más 

típusú mászóka is várja majd a gyermekes családokat. A területen új utcabútorokat helyeznek el, a meglévő 

parkolókat pedig a hamarosan bővülő strand színvonalához igazítják, egyben bővítik. 


