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TÁJÉKOZTATÓ 
 

TISZTELT SZÜLŐK ! 
 
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Tücsök-lak Bölcsődéjének (1084 Budapest, Tolnai L. u. 
19.) ideiglenes zárva tartásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 
 
A 2015. augusztus 17. napján bekövetkezett több órás felhőszakadás során lehullott 
vízmennyiséget nem bírta elvezetni az épület csatornarendszere, melynek következtében a 
kialakult túlnyomás megrongálta a vízelvezető csőhálózatot, így az épület teljes egészében 
elázott. 
 
A károk elhárítása, enyhítése azonnal megkezdődött. Az épület állapotát 2015. augusztus 18. 
napján a szakemberek megvizsgálták. A helyreállítási munkák csak a Biztosító által végzett 
kárfelmérés után kezdődhetnek meg.  
 
A kárszakértő 2015. augusztus 25. napján mérte fel a károkat, így a mai napon megkezdődik a 
veszélyessé vált vezetékek cseréje, a burkolatok javítása, pótlása az épület földszintjén. 
 
A jelenleg az intézménybe járó kisgyermekek ideiglenes elhelyezésére a Játékvár Bölcsőde 
(1085 Budapest, Horánszky u. 21.) épületének földszinti csoportszobáiban került sor, ahol 
ugyanolyan gondozás-nevelés-ellátásban részesülnek, mint a saját bölcsődéjükben. A befogadó 
intézmény sajátosságaiból adódó eltérő ellátási lehetőségek (pl.: kint altatás) nem kerülnek 
beépítésre az ideiglenes jelleggel ott tartózkodó kisgyermekek napirendjébe. Jelenleg az eredeti 
csoportbeosztástól függetlenül, egy helyen kerülnek ellátásra a gyermekek. 
 
Amennyiben a bölcsődei elhelyezést igénylő kisgyermekek száma 28 fő fölé emelkedik ebben 
az átmeneti időszakban, úgy az ellátásukba bekapcsolódik a Gyermekkert Bölcsőde (1082 
Budapest, Nagytemplom u. 3.) is. Ebben az esetben az eredeti csoportbeosztásuk szerinti 
bontásban lesznek elhelyezve a két befogadó bölcsődében a gyermekek. 
 
A térítési díjak befizetése továbbra is Tóthné Sümegi Melinda bölcsődevezetőnél fog történni, 
várhatóan 2015. szeptember 14. napján. 
 
A bölcsőde nyitása a kisgyermekeket fogadó földszinti rész helyreállítását követően, 
legkésőbb 2015. szeptember 7. napján lesz. Az épület emeleti része ezt követően kerül 
helyreállításra. 
 
Kérem, hogy az elhelyezéssel kapcsolatos esetlegesen felmerülő egyéni igényeket jelezzék a 
Tücsök-lak Bölcsőde vezetőjének! Minden kérésnek igyekszünk eleget tenni! 
 
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
 
Budapest, 2015. augusztus 27.  
 

Koscsóné Kolkopf Judit sk. 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
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