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Tomi 18 évvel ezelőtt agyvérzéssel született. Újraélesztették. 
Hatórás korában ismét. Akkor a légzése állt le. Később a ve-
séje is. Kórházról kórházra szállították, míg végül édesanyja 
kapott egy fél órát, hogy eldöntse: súlyosan sérült gyermekét 
haza viszi, vagy intézeti nevelésre bízza. Kata számára nem volt 
kérdés, hogy Tomi otthon nő fel. Egy évet jósoltak neki, a gon-
doskodásnak köszönhetően már elmúlt 18 éves. Bár nincs éj-
szaka, amit az édesanyja végig tudna aludni, s akadnak egyéb 
kihívások is, Kata azt mondja: számára Tomi ellátása nem mun-
ka, hanem szeretet. Mert aki ezt felvállalja, azt csak szeretetből 
teszi. Az ápolási díj rendezésével azt garantálja az állam, hogy 
mindezt szociális biztonságban és méltóságteljesen tudja ten-
ni, de az ápolási feladatok megkönnyítése talán még ennél is 
fontosabb lenne.

Mire Tomi 3 éves lett, elvesztettem a szüleimet és a lakásunkat. Ott álltam két 
bőrönd ruhával és egy fogyatékos gyermekkel. Sokkolt, amikor szembesültem 
azzal, hogy se szüleim, se lakásom, se munkám. Ha ez mind elveszett, akkor 
nézzük, mi az, ami van? Van Tomi, aki soha nem lesz képes egyedül enni, für-
deni, iskolába menni. Érte, miatta összeszedtem magam, a róla való gondos-
kodás hajtott előre. Nem hagyott időt az önsajnálatra a gondozása, hiszen itt 
maradtunk ketten, valamit tennem kellett érte. De az egy percig sem fordult 
meg a fejemben hogy intézetbe adjam őt. Albérletbe költöztünk, éppen hogy 
ki tudtunk jönni a pénzből. Négy órában nem találtam munkát.  2008 júniusá-
ban elköltöztünk Pécsre, hátha ott több lehetőség van munkát találni illetve a 
gyermeket fejleszteni. Voltak ugyan vízágyas szobák, de nekem kellett Tomit 
tornáztatni, mert se konduktor, se gyógytornász. Időközben gyógypedagógi-

ai asszisztensi végzettséget szereztem, s próbáltam 
elhelyezkedni. Békéscsabáról telefonáltak, hogy ha-
marosan megnyílik a Mozgáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete által működtetett szociális és ok-
tatási intézmény, s várnának engem is. Öt óra alatt 
eldöntöttem, hogy visszaköltözünk Békéscsabára. 
Kerestem egy albérletet, és két nap múlva - 2008. 
október 1-jétől - már ebben az intézményben dolgoz-
tam ahol a mai napig is részmunkaidőben gyógype-
dagógiai asszisztens vagyok. Tomi ide járt iskolába, 
ma pedig ugyanitt nappali ellátást kap – mondta Ko-
vács Kata.  

Tartozom ennyivel neki, ha világra akart jönni, és megtisztelt azzal, 
hogy én lehetek az anyukája

Tomi 2000 márciusában született, oxigénhiányos 
állapotban. Agyvérzés, légzésleállás, veseelégtelen-
ség minek végén kiderült, hogy súlyos egészségká-
rosodása van. Békéscsaba, Gyula, Szeged, kórház, 
kórházat követett. Öt napos volt, amikor először 
láthattam az inkubátorban. A főorvos asszony azt 
mondta: ad nekem egy fél órát, menjek be a babá-
hoz az intenzív osztályra, s mire kijövök, döntsem 
el szeretném e nevelni vagy kérjenek nevelőotthoni 
elhelyezést.  Talán az egyéves születésnapját még 
megünnepelhetjük.  Ennek tudatában döntsek. 

Ahogy a baba mellé álltam sóhajtott egy nagyot és elmosolyodott. Nem volt 
kérdés, hogy velem marad. Úgy gondoltam, tartozom ennyivel neki, ha világra 
akart jönni, és megtisztelt azzal, hogy én lehetek az anyukája – fogalmazott 
Kovács Kata, Tomi édesanyja, aki kezdetektől egyedül neveli Tomit. 

Tomi sem ülni, sem fordulni nem tud, végtagjait sem képes önállóan mozgatni. 
Csak reflexes mozdulatai vannak. A beszédközpontja is sérült, így beszélni sem 
tud. A nap 24 órájában ellátásra szorul. Mindezek ismeretében döntött úgy 
édesanyja, hogy egyedül is megteremti azokat a körülményeket, hogy Tomi a 
többi gyerekhez hasonlóan otthon nőjön fel. Alkalmi munkákkal egészítette ki 
a gyermek után járó ellátást és gyerektartást.  

Ott álltam két bőrönd ruhával és egy fogyatékos gyermekkel

Tomival a nap 24 órájában
– ez nem munka, 
hanem maga a szeretet
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Kata gyermeke 5 éves korától kap ápolási díjat, s mel-
lette négy órában dolgozik. Tomi ez idő alatt fejlesz-
tő iskolában volt, napjainkban pedig az ugyancsak 
az Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 
által működtetett intézményi keretek között nappali 
ellátásban részesül.  Ez az intézményi struktúra, az 

úgynevezett szolgáltatási gyűrű, amely része a MEOSZ ápolási díj megreformá-
lásáért folytatott törekvéseinek. Annak, hogy ne csak az ápolási díj összegét 
rendezzék, hanem ezen felül alakítsanak ki olyan kereteket, ahol a gyermekek 
nappali fejlesztése és ellátása mellett a szülők számára a munka vagy a pihenés 
ugyanúgy biztosított legyen. Békéscsabán ez megoldott. De így sem egyszerű 
az élet egy napi 24 órás gondozást igénylő gyermekkel. 

Ez nem munka, hanem a szeretet megnyilvánulása

Az ápolási díj kapcsán másként gondolkodom, mint az érintettek egy része. 
Szerintem a szeretteinkről való gondoskodás a szeretet megnyilvánulása. 
Aki a gyermekét, szüleit, vagy más hozzátartozóját ellátja, azt szeretetből 
teszi. Az ápolási díj összege pedig legyen elegendő arra, hogy mindezt 

szociális biztonságban és méltóságteljesen tudja 
tenni – fogalmazott Kovács Kata. Nekem lehe-
tőségem van arra – folytatta- hogy Tomi mellett 
négy órában dolgozzak, s addig őt nappali ellátás 
keretében fejlesztik, és kortársi közösségben van, 
nem szigetelődünk el.  De az ápolási díj méltatlan 
összege mellett még bántóbb, ahogy ezt a hely-
zetet a politika és az állam kezeli. Számomra és 
sok szülő számára az ápolási feladatok megköny-
nyítése lenne talán a legnagyobb segítség. Hiába 
a Békéscsabán jól működő intézményi struktúra, 
a kollégák segítő összefogása a hivatali útvesztők, 
a bürokrácia sem könnyíti meg a mindennapokat. 
Mindez úgy, hogy kedvezőbb helyzetben vagyok 
az érintett szülőkhöz képest, mert az itt biztosí-
tott komplex intézményi keretek más települése-
ken nem érhetőek el, és a kollégák segítő összefo-
gása se mindennapos.  

Kata és Tomi idén júniusban költöztek életük első 
saját lakásába. Addig albérletről albérletre jártak, 
ami nagyon megviselte a gyermeket is, hiszen 
neki fontos lenne az állandóság. Többször beadta 
igénylését a szociális bérlakásra, de egyedülálló 
fogyatékos gyermeket nevelő anyaként hiábavaló 
volt a próbálkozása.

Közölték, hogy nálam rászorulóbbak is várnak 
lakásra, csak foglalom a helyet a rászorulók elől. 
Ezt kétszer kaptam meg, Egyszer 5-6 éves volt 
Tomi, legutóbb pedig tavaly. Akkor azt mondta az 
ügyintéző, hogy asszonyom magának annyi pén-
ze van, hogy abból albérletet is tud fizetni, nem 
is tudja, mit keresek itt. Hát igen. Miután mindent 
befizetek, talán 50 ezer forintunk marad élelemre, 
ruházkodásra és minden egyéb költségre. Bele-
untam, hogy 18 éve albérletről-albérletre járunk, 
vettem egy házrészt. De se a CSOK se a hitel nem 
jöhetett szóba, tekintve, hogy a házrész osztatlan 
közös tulajdon volt, az örökös Venezuelában él, 
s felkutatásra nincs pénzem. Maradt a személyi 
kölcsön. Majd apránként felújítom a lakást. Ge-
rincsérvem van, ami az idővel csak rosszabbodik, 
de megcsinálok mindent. Van, hogy potyognak a 
könnyeim, míg berakom és kiveszem Tomit a kád-
ból, de a műtét kizárt. Akkor nem emelhetném őt. 
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Vannak váratlan helyzetek, 
amikor nincs kire hagyni a gyermeket

Kialakult napirendünk van, amiben mindenkinek megvan a 
maga szerepe. Nekem szerencsém van, mert megoldott Tomi 
fejlesztése és dolgozni is tudok mellette. Amit el tudok látni a 
gyerkőcön, azt megteszem. A kollégáim úgyszintén, sőt mun-
kaidőn túl is számíthatok rájuk.  Sokan vannak azonban olya-
nok, akiknek váratlan helyzetekben, vagy csak ha pihennének 
1-2 órát nincs kire bízniuk a gyermeket. Olyan szolgálatra lenne 
szükség, ahol megfizethető áron munkaidőn túl is elérhetőek 
a szakemberek. Nem napokról van szó, csak órákról. Mi érin-
tett szülők nem szívesen hagyjuk magukra hosszabb időre a 
gyermekünket. De említhetném a hivatali ügyintézést, vagy a 
vizsgalatokra történő utazgatást. Az utazás, a várakozás percei 
a mi gyermekeinket még inkább megviselik. Egy sokkal jobban 
átgondolt rendszerre lenne szükség, mert ezek a gyermekek 
másfajta odafigyelést, törődést igényelnek. Amúgy pedig mi is, 
én is ugyanúgy aggódom mint az ép gyermeket nevelő anyák, 
csak én más dolgokért. Én azért hogy ne fulladjon meg evés 
közben, vagy ne szedjen össze egy olyan vírust, ami végzetes 
lehet számára, míg a másik szülő azért aggódik, hogy épség-
ben jöjjön haza gyermeke a motorozásból.

S hogy mit szeretnék, mi lenne a legfontosabb? Az, hogy Tomi 
ugyanolyan kiegyensúlyozott legyen hátralévő életében mint 
eddig volt, s biztonságban, szeretetben éljen továbbra is. Sze-
retném túlélni őt, mint minden ilyen helyzetben lévő anyuka, 
hogy ne hagyjam itt a bizonytalanra, s tudjam, úgy megy el, 
hogy mindent megadtam neki. 

g Bánfai Tamara


