
Bokrétaünnep az andráshidai óvodánál 

Időarányos a kivitelezés állása 

2017. január kilencedikén rakták le az új óvoda alapkövét a 

megyeszékhely andráshidai városrészében. Ma, vagyis június 27-én délelőtt pedig 

sor került a hagyományos bokrétaünnepségre (a hagyományok szerint, ha az építők 

elérik a ház legmagasabb pontját, akkor oda bokrétafát vagy csokrot helyeznek - a 

szerk.), ami egyben azt is jelenti, hogy a kemény fagy miatti közel 1 hónapos 

lemaradást behozta a kivitelező Homeland Kft. 

 

- Korábbi ígéretünknek megfelelően őszre új óvodája lesz Zalaegerszegnek, 

Andráshidának - mondta a mai sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester. - 

Köszönöm Vigh László képviselő úrnak, hogy minden erejével támogatta 

elképzelésünket, miszerint arányos fejlesztésekre kerüljön sor Zalaegerszeg 

valamennyi városrészében. Köszönet igazgató úrnak és óvodavezető asszonynak 

azért, amiért hosszú éveken keresztül kitartottak. Köszönet a kivitelezőnek, amely 

több városi beruházás kapcsán is biztosította szakmai felkészültségét, tudását. 

Elismerés jár természetesen a Városháza azon dolgozóinak, akik előkészítették és 

levezénylik ezt a projektet. 

 

 



 

Vigh László és Kónya Zoltán elhelyezi a bokrétafát az épület legmagasabb pontján. 

- Először nem azt mutatták meg az andráshidaiak, hogy hol szeretnék felépíteni az 

új óvodát, hanem azt, hogy milyen a régi - emlékezett vissza a pár évvel ezelőtti 

helyzetre Vigh László országgyűlési képviselő. - Nem is volt vita arról, hogy új 

óvodát kell építeni. Aztán döntés született, pénz is lett hozzá a TOP - program 

keretében, 2017. január 9-én pedig leraktuk az alapkövet. Néhány nap múlva aztán 

megkérdeztem a kivitelezőt, hogy miért nem kezdik a munkát. Ötven centiméter 

vastagságban fagyott volt a talaj, így egy hónapos csúszással kezdődhetett csak az 

alap kiásása. Örömmel mondhatom, hogy az időhátrányt behozta a kivitelező, a 

készültségi fok jelenleg több,  mint 50 százalék. Az épület már tető alatt van, tehát 

szeptember végére, október elejére elkészül az óvoda.   

A bokrétaünnepségen köszönetet mondott az önkormányzatnak és a 

kivitelezőnek  Domján István, az andráshidai iskola igazgatója és Novák Piroska, 

az óvoda vezetője. 

E.E. 

*** 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Andráshida városrészében új 

óvoda építését valósítja meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretén belül. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívásra 

az Andráshidai Óvoda építése címmel nyújtott be támogatási kérelmet, és 

elképzelései megvalósításához 358.970.336 Ft, azaz háromszázötvennyolcmillió- 

kilencszázhetvenezer- háromszázharminchat forint vissza nem térítendő 

 



támogatásban részesült.  A támogatott projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-

ZL1-2016-00001.  A támogatási szerződés 2016. november 11-én hatályba lépett. 

  

 

Időaranyosan halad a munka. 

 Az Andráshidai Tagóvoda Zalaegerszeg nyugati városrészében, Andráshidán 

található. Az épület több mint 130 éve épült. Hosszú ideig iskolaként működött, 

majd 1962-től önálló óvodaként kezdte meg tevékenységét. A tagóvoda 2013. 

augusztus 1-től a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda tagóvodájaként működik. Az 

épület állapota a többszöri állagmegóvási munkálatok ellenére is rendkívül rossz 

állapotban van. A Zala folyó vízgyűjtő területén, vizenyős területen épült. A 

megfelelő épületszigetelés hiányában az óvoda épülete folyamatosan süllyedt, 

statikailag instabillá vált. Az életveszély elhárítása érdekében 2012 decemberében 

az épület falain levő repedéseket „összevarrták” és az alapot megerősítették egy 

speciális eljárással, így átmenetileg biztonságossá vált az elöregedett épület. 

A projekt közvetlen célja, egy új óvoda építése, a jelenlegi épület kiváltásával, a 

hiányzó helyiségek megépítésével, annak érdekében, hogy megvalósulhasson a 

költséghatékony és fenntartható üzemeltetés, a minőségi óvodai nevelés. 

Az új óvodaépülethez kapcsolódóan 4 db 60,5 m2-es csoportszoba épül meg. A 

beruházás keretében öltözők, vizesblokkok, logopédiai fejlesztő, elkülönítő, 

óvodavezetői iroda, szülői fogadó, melegítő konyha, nevelőtestületi szoba kerül 

kialakításra. 

  

 



 

Őszre új óvodája lesz Andráshidának. 

  

Az óvodában helyet kapnak az eddig hiányzó funkciók is. 1 db 16,95 m2-es 

nevelőtestületi szoba, teakonyha, 1 db 25,37 m2-es logopédiai fejlesztő szoba, 

valamint alapvető feltételként az akadálymentesítés is minden szempontból 

megjelenik: akadálymentes parkoló, rámpa, akadálymentes WC. A tornaszoba 

hozzájárul a mindennapos testnevelés zavartalan megszervezéséhez az óvodás 

korosztály számára. A fejlesztés eredményeként építészetileg egy helyen 

összpontosulnak az iskolai, óvodai, közművelődési funkciók, melyek hatékonyabb, 

magasabb minőségű nevelési feltételeket eredményeznek. 

A beruházás várható befejezése 2017. őszén tervezett. 

 

 


