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Program 
 

 

A  M a g y a r  L o g o p é d u s o k  S z a k m a i  S z ö v e t s é g e  

2021. november 20-án, szombaton tartja online őszi konferenciáját 
 

AHOL A LOGOPÉDIA BÖLCSŐJE RINGOTT - 
   

40 éve alakult a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló 

Logopédiai Intézete 

 

 ünnepi konferencia 

RÉSZLETES PROGRAM 

A konferencia moderátorai: Magyarné Várbíró Zita, dr. Makra Anita 

 
9:00-9:05 FEHÉRNÉ KOVÁCS 

ZSUZSANNA 

MLSZSZ elnök 

Köszöntés 

Sarbó-díj átadása  

9:05-9.15 Bozsánovics Ivana  

logopédia szakos hallgató  

Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem 

 

Laudáció 

9:15-9:20 VÁNYI ÁGNES 

MLSZSZ főtitkár 

A konferencia megnyitása  

9:20-10:00 DR. JUHÁSZ ÁGNES 

Gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus, a Magyar 

Fonetikai, Foniátriai és 

Logopédiai Társaság elnöke 

 

40 éves lenne a Gyakorló Logopédiai 

Intézet 

10:00-

10:20 

PROF. DR. TÓTH GÁBOR 

Gyógypedagógus, logopédus, 

klinikai fejlődéspszichológus, az 

orvostudományok doktora. 

Sagami Női Egyetem 

Gyermekpedagógia Tanszék 

kinevezett egyetemi tanára és a 

Yokohamai Városi Egyetem 

Orvostudományi Kar Fül-Orr-

Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti 

Tanszék meghívott egyetemi 

tanára. 

 

Magyar logopédus Japánban - avagy a 

Gyakorló Logopédiai Intézettől a felkelő 

nap országáig 

 

 

10:20-

10:40 

KAS BENCE 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bárczi 

A gyakorlóintézet szerepe az egyetemi 

logopédusképzésben 
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Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

egyetemi docense 

  
10:40-

11:10 

FÁBIÁN ZSUZSANNA – 

HARÁZI PÉTERNÉ – 

VÍGHNÉ POGÁNY RÓZSA 

– DR. DÁVID MÁRIA 

Fábián Zsuzsanna 

mesterlogopédus, 

mesterpedagógus, Pedagógia 

szakos bölcsész és tanár 

Harázi Péterné 

mesterpedagógus, 

Szakvizsgázott Gyakorlatvezető 

tanár 

Víghné Pogány Rózsa 

mesterpedagógus, az Inkluzív 

nevelés okleveles tanára 

Dr. Dávid Mária 

gyógypedagógus-pszichológus, 

Eszterházy Károly Katolikus 

Egyetem Gyógypedagógia 

Intézet Intézetigazgatója, 

főiskolai tanára 

Út a Damitól az Eszterházy-ig 

 

 

11:10-

11:30 

DR. GYÖRKŐ ENIKŐ PHD 

Klinikai- és mentálhigiéniai 

gyermek- és ifjúsági 

szakpszichológus, 

pszichopedagógia, logopédia 

szakos gyógypedagógiai tanár, 

a Pécsi Tudományegyetem 

Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar egyetemi 

docense, a gyógypedagógia szak 

szakfelelőse. 

 

Számérzék a fonológiai tudatosság 

hálójában 

 

 

11:30-

11:50 

KIRÁLY GABRIELLA 

Oligofrénpedagógia-

pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógiai 

tanár, klinikai- és 

mentálhigiéniai gyermek- és 

ifjúsági szakpszichológus, 

igazságügyi szakpszichológus, a 

Pécsi Tudományegyetem 

Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar tudományos 

segédmunkatársa, a Tolna 

A verbális indexek alakulása és az 

ADHD összefüggései kisiskoláskorban 
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Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Főigazgatója. 

11:50-

12:10 

NICK RÉKA 

A Pécsi Tudományegyetem 

Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar 

óvodapedagógus hallgatója, a 

Kriszbacher Ildikó 

Tehetséggondozó Program 

Ösztöndíjasa 

Hogyan használja az óvodás a testséma 

tudását 

 

 

12:10-

12:30 

SIMÁNDINÉ PAP 

JOHANNA 

A Debreceni Egyetem, 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai 

Kar, Gyógypedagógiai Intézet 

tanársegéde, PhD-hallgató az 

Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

PhD hallgatója 

“Felkészül: a hadarás!“ – Egy meg nem 

értett beszédfolyamatossági zavar 

kutatásának múltja, jelene és jövője 

 

 
 

12:30-

12:50 

BETŰBAZÁR 

KÖNYVESBOLT 

Bemutató a Betűbazár Könyvesbolt által 

forgalmazott újdonságokról 

12:50-

13:20 

SZÜNET  

13:20-

13:40 

FEHÉRNÉ SZABÓ TÍMEA – 

DR. SZILI KATALIN 

Fehérné szabó Tímea 

logopédus 

Dr. Szili Katalin a Magyar 

Agrár- és Élettudományi 

Egyetem Kaposvári Campus 

Neveléstudományi Intézet 

Gyógypedagógiai Tanszék 

Logopédiai Szakirány adjunktus 

A logopédiai diagnosztika egy hiányzó 

láncszeme 

 

13:40-

14:00 

NYERGES IZABELLA – 

DR. SZILI KATALIN 

Nyerges Izabella logopédus 

Dr. Szili Katalin a Magyar 

Agrár- és Élettudományi 

Egyetem Kaposvári Campus 

Neveléstudományi Intézet 

Gyógypedagógiai Tanszék 

Logopédiai Szakirány adjunktus 

Logopédusok kiégésének mértéke 

napjainkban 

 

 

14:00-

14:20 

DR. SZILI KATALIN 

Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem 

Kaposvári Campus 

Olvasás és helyesírás fejlesztőprogram 

online környezetben 
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Neveléstudományi Intézet 

Gyógypedagógiai Tanszék 

Logopédiai Szakirány 

adjunktusa 

 
14:20-

14:40 

KELEMEN MÁRTA 

egytemi tanársegéd 

Szegedi Tudományegyetem 

JGYPK Gyógypedagógus-képző 

Intézet 

Beszédterápiás masszázstechnikák 

 

14:40-

15:00 

CSÁNYI CSILLA ZITA 

A Széchenyi István Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

Gyógypedagógia Tanszék 

mesteroktatója, gyakorlati 

koordinátora, a győri Radó 

Tibor Általános Iskola és 

EGYMI szakvizsgázott 

logopédusa, okleveles 

gyógypedagógusa 

ÉRTED (?) ZENÉLEK! - Zenei elemek a 

logopédiában 

 

 
 

 
15:00-

15:20 

KOZMA SZABOLCS 

Okleveles gyógypedagógus-

logopédus, 

a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat 

Pannonhalmi 

Tagintézményének 

tagintézmény-igazgatója, a 

Széchenyi István Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

Gyógypedagógiai Tanszékének, 

valamint a Soproni Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Kar 

külső óraadója 

 

“Marketing és/vagy kötelező logopédiai 

ellátás?!.” 

 

 
 

 

15:20-

15:40 

DR. ZAJDÓ KRISZTINA, 

M.A., M.A., PH.D. 

Nyelvész, kommunikátor, 

beszéd-és hallástudomány 

doktora, Széchenyi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

Gyógypedagógiai Tanszékének 

egyetemi docense, a 

Gyógypedagógia Alapképzés 

Szakfelelőse, az SZE Intézményi 

Kutatásetikai Bizottságának 

elnöke 

 

A nyelvfejlődési zavar ismertségéről 
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15:40-

15:50 

FEHÉRNÉ KOVÁCS 

ZSUZSANNA 

MLSZSZ elnök 

ZÁRÁS 

 

Felhívás: Kérjük azon kollégák jelentkezését, akik a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskola 

Gyakorló Logopédiai Intézetével kapcsolatban érdekes emléket, történetet, akár kisfilmet 

osztanának meg az őszi konferencia résztvevőivel, az alábbi e-mail címre küldjék meg a 

történetüket, kisfilmjüket: info@mlszsz.hu 

 

Regisztráció: a http://mlszsz.hu/regisztracio.html címen lehetséges 2021. 11. 18., csütörtök 

20:00 óráig. 

Az MLSZSZ tagjai a 2021. évi tagdíj befizetése ellenében ingyenesen regisztrálhatnak a 

konferenciára.  

A tagdíjjal kapcsolatos tudnivalók: http://mlszsz.hu/egyesulet/tagsagidij.html 

Számlaszámunk: CIB 10702332-67998621-51100005 

Részvételi díj: Rendezett 2021. évi MLSZSZ tagdíj esetén ingyenes. 

MLSZSZ tagság nélkül: 7000 Ft 

A konferenciára regisztrálók egyedi Zoom linket kapnak.  

További információ:  info@mlszsz.hu 

A szervezőbizottság a programban történő változás jogát fenntartja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mlszsz.hu
http://mlszsz.hu/regisztracio.html
https://www.google.com/url?q=http://mlszsz.hu/egyesulet/tagsagidij.html&sa=D&source=editors&ust=1629917134871000&usg=AFQjCNFN-Gb4Ep0Qz0qGAckU3VcXQMDhpg
mailto:info@mlszsz.hu
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Absztraktok 

 

Csányi Csilla Zita: Érted (?) zenélek!  Zenei elemek a logopédiában 

 

Az ének, a zene transzfer hatását a XX. század közepe óta kutatják. Az eredmények 

rávilágítanak az összefüggésekre, és számos újabb kérdést vetnek fel. A nyelvi és zenei 

feldolgozási, reprodukálási folyamatok átfednek, oda-vissza hatnak az agy struktúrájára és 

működésére.  

A zene, ének, nyelv és beszéd több szempontból is összecsengenek egymással. Az emberi 

beszéd- és énekhang egyaránt emberi megnyilvánulás, hallószerveinkkel érzékelhetők, 

képzésükben részt vevő szerveink azonosak. A zenei és beszédhangok fizikai jellemzői a 

hangmagasság, hangerősség, az időtartam, a ritmus és a hangszín, melyek a zenei hangot 

tekintve sokkal intenzívebben, nagyobb amplitúdóval jelentkeznek. 

A beszéd- és ének-zenei hangok együtteséből, meghatározott sorrendben való szerveződéséből 

jönnek létre a nyelv és zenei mű rövidebb-hosszabb elemei, a szótagok, szavak, szókapcsolatok, 

mondatok, zenei motívumok, frázisok, periódusok, melyet a beszéd prozódiája, vagy éppen a 

dallam íve, dinamikája, a hangsúlyok, a szünetek, a tempó és ritmus tesz egységessé, 

értelmezhetővé. 

Előadásomban a zene, az ének kognícióra, kreativitásra, intelligenciára és a nyelvi feldolgozási 

folyamatokra gyakorolt hatását járom körül, mivel hangsúlyozni szeretném a zenei elemek - az 

éneklés, zenélés, ritmizálás, zenére épülő kreatív mozgásgyakorlatok, népi gyerekjáték - kívánt 

és jogos jelenlétét a logopédiai terápiákban.  

 

Fábián Zsuzsanna – Harázi Péterné – Víghné Pogány Rózsa – Dr. Dávid Mária: Út a 

Damitól az Eszterházy-ig 

 

Fábián Zsuzsanna: f.zsuzsann@gmail.com  

Harázi Péterné: haraziek@gmail.com  

Víghné Pogány Rózsa: virozsa64@gmail.com  

Dr. Dávid Mária: david.maria@uni-eszterhazy.hu  

 

Az előadás két szerkezeti egységre tagolható. Az első részében három egri gyakorló logopédus 

előadása következik, amelyben méltatják a Damjanich utcai Gyakorló Logopédiai Intézet 

szakmai fejlődésükben betöltött szerepét. 

mailto:f.zsuzsann@gmail.com
mailto:haraziek@gmail.com
mailto:virozsa64@gmail.com
mailto:david.maria@uni-eszterhazy.hu


9 

 

A második részben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete 

igazgatója mutatja be az egri gyógypedagógus képzés sajátosságait, és az intézetben folyó 

kutatásokat.  

Az előadásban két kutatási – fejlesztési irány kap nagyobb hangsúlyt: 

Az első terület a tanulási hatékonyság fejlesztésére kidolgozott módszertani eszköztár. 

Bemutatásra kerül a kutatások eredményeképp kidolgozott tanulásdiagnosztikai kérdőív. 

Megismerhetik a résztvevők a tanulási tanácsadás módszertanát, és annak az egri 

gyógypedagógus képzésben elfoglalt szerepét.  

A második, jelenleg is futó kutatási terület az IKT eszközök képességekre gyakorolt hatása, 

kiemelt figyelmet fordítva a szóbeli kifejezőkészség alakulására, az expresszív beszédre.  

Először 10 – 18 éves korosztályban 492 fős mintán, a kutatócsoport által kifejlesztett online 

IKT használati kérdőívvel és online pszichológiai teszteket történt meg az alapvető kognitív 

képességek vizsgálata, illetve a kompetenciamérési eredmények és a tanulmányi eredmények 

összehasonlító elemzése. Az eredmények azt mutatták, hogy csupán az önálló fogalmazásban, 

történetmesélésben megjelenő verbális képesség volt az a területet, ahol az IKT eszközöket 

keveset használók szignifikánsan jobb eredményt mutattak. Ezért terjesztettük ki a kutatást az 

iskoláskor előtti korosztályra, a beszéd fejlődésének kutatására. 

A jelenleg futó kutatásban vizsgálati személyeink 1-3 éves gyerekek szülei, akiket gyermekük 

IKT-használati szokásairól kérdeztünk online, valamint akik kitöltötték a MacArthur Bates 

Communicative Development Inventory –III. magyar változatát papír-ceruza formában (Kas et 

al, 2017). Eddigi adataink szerint nem volt szignifikáns különbség a szókincsben azok között a 

gyerekek között, akik sok, kevés vagy átlagos időt töltenek el a TV/számítógép előtt, az átlagok 

alapján azonban megállapíthatók bizonyos eltérések a csoportok között. A szókincs pozitív 

összefüggést mutatott azzal, hogy mennyire jelenik meg a szülői kontroll a gyermekek IKT-

használata felett. Emellett a bölcsődébe járó gyerekek szókincse magasabb volt, mint azoké, 

akik nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Eredményeink hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 

jobban megértsük, milyen kapcsolatban van a koragyerekkori IKT-használat a szókincs 

fejlődésével, mire kell felhívni a szülők figyelmét gyermekük IKT-használatával kapcsolatban. 
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Fehérné Szabó Tímea és Szili Katalin: A logopédiai diagnosztika egy hiányzó láncszeme 

 

MATE Kaposvári Campus, Nyerges Izabella-logopédus; Szili Katalin-adjunktus 

fehertimi@gmail.com; 20/3986-075 

Szili.Katalin@uni-mate.hu; 70/368-5768 

 

Előadásunk témája a logopédia hazai történetének bemutatása, különös tekintettel a 

beszédvizsgálat módszereinek fejlődésére a kezdetektől a jelenkorig; röviden érintve a jövő 

kérdéseit is.  

Vizsgálatunk eredményeként bemutatjuk azt a korabeli dokumentumokból nyert és ezidáig 

szinte ismeretlen logopédiai vizsgálatot, melyet Murányi Antal és Sulyomi-Schulmann Adolf 

(1934) hozott létre. A vizsgálóeljárás ugyanebben az évben kötelező jelleggel kerül 

bevezetésre, s emiatt alapvetően más megvilágításba helyezi a korszakról eddig ismert képet. 

Jelentősége a vizsgálati módszerek összetettségében és a holisztikus szemléletmódban rejlik, 

melyet eddig csak későbbi korok érdemének tekintettünk. Pedagógiai vizsgálati egysége mai 

tudásunk szerint is aktuális gyógypedagógiai vizsgálatokat ír elő.  

A kutatás fő eredménye ennek a dokumentumnak a felfedezése, ugyanis az eddigi logopédia-

történeti kutatások Sarbó Artúr (1901) felvételi lapját tekintették alapnak, mint a logopédia 

„hőskorának” jellemző és meghatározó logopédiai diagnosztikai eljárását (vö. Vassné Kovács, 

2001; Fehérné Kovács, 2004; Gordosné Szabó, 2002). Következő mérföldkőnek az 1969-70-

ben publikált Meixner-Palotás vizsgálatot tartják számon; ugyanakkor meglepő és kevéssé 

ismert tény, hogy már 1934-ben megjelent a Murányi-Sulyomi-Schulmann-módszer, amely új 

korszakot nyit a logopédiai diagnosztikában. Jelentősége abban rejlik, hogy paradigmaváltást 

jelent a korábbi medicinális szemlélettel szemben, és immár gyógypedagógiai szemléletet 

tükröz. A fent említett - „elfeledett” - vizsgálati lap Sarbó korábbi verziójára alapoz, de a kor 

szellemének és tudományos eredményeinek minden nagyszerű újításával továbbfejleszti, 

kiegészíti azt. A sokkal részletesebb anamnézis és orvosi vizsgálat mellett olyan modern, mai 

tudásunk szerint is aktuális és mérvadó gyógypedagógiai vizsgálatokat is előír, melyek például 

a későbbi tanulási nehézségek előjelzői lehetnek a beszédhibás, beszédfogyatékos tanulók 

esetében. Különösen fontos, hogy ehhez a vizsgálathoz kapcsolódik az első dokumentált 

pedagógiai vizsgálat, mely mai szemmel nézve kimondottan a diszlexia-diszgráfia kiszűrésére 

szolgált. Konkrétan kitér néhány olyan megfigyelendő pontra, melyet ma a diszlexia 

meghatározásánál is számításba veszünk (pl.: betoldás, nyomaték, ismétlések). A 

mailto:fehertimi@gmail.com
mailto:Szili.Katalin@uni-mate.hu
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mozgásvizsgálatban szintén olyan területeket fedezhetünk fel, melyek napjaink modern 

vizsgálóeljárásaiban is megtalálhatók. 

A vizsgálóeljárás korszerűségét mutatja az a tény, hogy legközelebb 1969-70-ben állítottak 

össze hasonlót, és hogy gyakorlatilag a ma ismert módszereink is ezeket veszik alapul. A 

módszer modernitása önmagában is csodálatra méltó. Azonban nemcsak ebben volt alapvetően 

újító a kor gyógypedagógiai terápiás szemlélete. Törekvések jelentek meg a tanulók 

fejlődésének nyomonkövetésére, és ezt a célt szolgáló vizsgálóeljárások megalkotására. A 

vizsgálat mérföldkő a logopédiában: alapelvei ma is érvényesek, sőt, a jelenlegi diagnosztikai 

gyakorlatban is használatosak. 

 

Dr. Juhász Ágnes: 40 éves lenne a Gyakorló Logopédiai Intézet 

 

Illyés Gyuláné kezdeményezésére 1981-ben alakultak meg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola gyakorló intézményei, köztük a Gyakorló Beszédjavító (később 

Logopédiai) Intézet. 

Első igazgatója, dr. Palotás Gábor szakmai-szellemi vezetésével, 22 logopédus 

közreműködésével kezdődött és folytatódott a logopédiai diagnosztikai és terápiás munka, a 

logopédia szakos főiskolai hallgatók gyakorlatának vezetése.  

Hangsúlyos volt a prevenció, a súlyos esetnek minősülő gyermekek komplex ellátása. 

Budapesten egyedülállóan felnőttekkel is foglalkoztak a kollégák.  

Dr. Palotás Gábor ösztönözte a műhelymunkát, amelynek nyomán számtalan, a logopédusok 

munkáját könnyítő publikáció született. 

26 év után a közös munka megszakadt, a pénz hiánya véget vetett a szép időknek, a közösség 

tagjai kényszerűen szétszéledtek.  

Sok év eltelt az Intézet megszüntetése óta, de reméljük, hogy amit a Damjanich utcában 

létrehoztunk, nem volt hiábavaló. 

 

Györkő Enikő: A numerikus képességek és a fonológiai tudatosság fejlődési 

összefüggései óvodás korban 

 

Háttér és célok: Neuropszichológiai kutatások szerint a numerikus sikerességben több kognitív 

kulcskompetencia közül a nyelvi képességek jelentős szerepet játszanak. Különösen 

számottevő hatása a fonológiai tudatosság van, amely segíti az aritmetikai képességek 

fejlődését, a szimbolikus nagyságrendek, vagy a számnevek feldolgozását.  
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Kutatás célja, hogy feltárja a numerikus képességek és a fonetikai tudatosság között fennálló 

fejlődési összefüggéseket szűk életkori övezetben. 

Módszer: A kutatásba 5-6-7 éves óvódás gyermekek kerültek beválogatásra. A vizsgálatban 

felhasznált numerikus helyzetek a Number Sense szűrőeljárásból a nagyság összehasonlítás, a 

vizuális támpont nélküli vizuális műveletek. A fonetikai tudatosság tesztelésre a fonéma 

azonosítás, a hívóhang helyének meghatározásával került felhasználásra (hol hallod a hangot a 

szóban? Szó elején, végén, közepén?) 

Eredmények: Eredményeink megegyeznek a korábbi hazai kutatási tapasztalatokkal, miszerint 

a hang helyének meghatározásában ismert fejlődési irányvonal van, és az életkorral lineárisan 

nő a teljesítmény. A regresszió analízis szerint a fonetikai tudatosság összefüggést mutat hat és 

hét éves korban a numerikus feladatok teljesítményével. 

Következtetések: Úgy tűnik, hogy a kognitív képességek és a nyelvi kompetencia párhuzamos 

fejlődése mellett fejlődési metszéspont igazolható, amelyek hatással lehetnek a későbbi tanulási 

eredményességre. 

 

Kas Bence: A gyakorlóintézet szerepe az egyetemi logopédusképzésben 

 

Az előadás a gyakorlóintézményeknek az egyetemi logopédusképzésben betöltött szerepét járja 

körül. Kitér az egyetemi oktatók képességeivel szembeni kívánalmakra, a tantermi oktató, 

gyakorló terapeuta és tudományos kutató felkészültségének igényeire és lehetőségeire. Sorra 

veszi a hallgatók képzésében részt vevő főbb szereplők, így az egyetemi oktatók, 

gyakorlatvezetők és a kommunikációs zavarokban érintett kliensek szerepét. Mindezek után jut 

következtetésekre a gyakorlóintézmény mint intézményi forma jelentőségével és preferált 

formáival kapcsolatban a hallgatók, szakemberek és kliensek igényeit figyelembe véve. 

 

Király Gabriella: Verbális képességek és az ADHD összefüggései a kognitív profil 

vonatkozásában 

 

Háttér: A figyelem/impulzuskontroll zavar befolyással van a kognitív funkciókra, ezáltal 

hatással van a verbális tájékozódás, illetve információfeldolgozás képességére is. A verbális 

képesség szabályozza a szóbeli információ feldolgozását, a fogalomalkotási készséget, a 

verbális megértést, a szekvenciális készséget, a hosszú- és rövidtávú verbális emlékezetet, a 
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kifejezőkészséget, valamint a tapasztalatok értékelésének és felhasználásának, a gyakorlati 

tudás alkalmazásának a készségét.  

 

Cél: Elsődleges cél az ADHD és a verbális képességek fejlődéses összefüggéseinek elemzése, 

illetve a verbális profilban fellelhető különbségek feltárása. A tanulmány második 

fókuszpontja, hogy a verbális faktorok képesek-e megjósolni az auditív munkamemória 

sikerességét, ami egyik jelentős tényezője a tanulási sikerességnek.  

 

Módszer: A vizsgálatba 22 fő 6-7 éves korú válogatott ADHD-s gyermek teljesítményét mértük 

illesztett mintával, WISC IV Munkamemória indexének számterjedelem (Szter) alpróbájával, 

illetve a Verbális Indexek (Közös jelentés, Szókincs, Általános megértés) alpróbáival. 

 

Eredmények: Az ADHD diagnózissal rendelkező gyermekek gyengébben teljesítettek az 

auditív munkamemória próbában. Továbbá az elvégzett regresszióanalízis szerint összefüggés 

áll fenn az auditív munkamemória (Szter), továbbá a Közös jelentés, illetve a Szókincs között. 

 

Következtetések: Eredményeink kiegészítik a korábbi vizsgálati tapasztalatokat az ADHD-vel 

küzdő gyermekek kognitív profiljának fejlődését illetően. Fontosnak tartjuk, hogy még iskolás 

kor előtt bevonjuk ezeknek a verbális faktoroknak a célzott terápiás megsegítését. 

 

Kulcsszavak: ADHD, verbális képesség, auditív munkamemória, figyelem/impulzuskontroll 

zavar, kisiskoláskor 

 

Kozma Szabolcs: "Marketing és/vagy kötelező logopédiai ellátás?!." 

 

 A logopédus, a logopédiai tevékenység jelenléte elengedhetetlen és megkerülhetetlen a 

köznevelési intézményekben. A 70-es évektől dinamikusan fejlődő logopédiai hálózat nem 

képes a folyamatosan növekvő társadalmi igényeket önmagában ellátni. A pedagógiai 

szakszolgálatok által elvégzett 3 és 5 éves kori logopédiai szűrések és a terápia igénybevétele 

kötelező a szülők számára. Megvalósul-e az egy helyen, egy szolgáltatói csoportban, egyre jobb 

feltételek közötti, egyre jobb szolgáltatás? Megfelelőek-e az infrastrukturális és egyéb tárgyi 

feltételek? Jelen van-e a magas színvonalú logopédiai szaktudás? Szükség van-e a logopédusi 

kompetencia megőrzése mellett a hatékony szakmai együttműködésre ágazaton belül és azon 

kívül is? Melyek azok a területek, ahol akár a diagnosztikus, akár a fejlesztő, terápiás munkában 
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megvalósulhat a teammunka? Az elmúlt három évtizedben lehetőségem volt óvodában, 

iskolában, többcélú intézményben és pedagógiai szakszolgálatban is logopédusként dolgozni, 

beosztott tanárként és vezetőként egyaránt. Több mint egy évtizede a gyógypedagógus-

képzésben is dolgozom logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon 

egyaránt. Az előadásomban a gyakorlati életből vett példákkal szeretném bizonyítani, hogy 

szükség van a logopédiai marketingre még akkor is, ha kötelező az ellátás igénybe vétele. Ez a 

feltétele annak, hogy a ránk bízott gyermekeket, fiatalokat hatékonyan tudjuk fejleszteni. 

 

Nick Réka: Hogyan használja az óvodás a testséma tudását 

 

Háttér és célok: Korábbi vizsgálatok, amelyek elsősorban a testséma változásának eltérő 

mintázatait elemzik, az elmúlt évtizedek alatt egyre árnyaltabb képet mutatnak a fejlődéses 

tényezőkről, és választ kívánnak adni a diverzitás növekvő számának okáról. Ebből a 

megfontolásból úgy gondoltuk belekezdünk egy adatgyűjtésbe, mely során egy átfogó 

empirikus elemzést végzünk. Ugyanakkor szeretnénk hozzájárulni a kurrens tanulmányok 

eredményeihez a tanulmány szerény kutatási tapasztalataival, hogy szélesítse a pedagógiai, 

pszichológiai és fejlesztőpedagógiai gyakorlat ismereteit olyan életkori övezetekben mely hazai 

viszonylatban kevésbé kutatott és reprezentált. Célunk a tanulmánnyal a tipikusan fejlődő 

mintázatról való adatgyűjtés, illetve felhívni a gyermekek testséma-képére a korabeli 

gondolkodásunkban, mivel megfelelő hozzáállás esetén pozitív, illetve negatív hatással vannak 

a gyermekek fejlődésére, hiszen, ha negatív impulzusok érik a gyermeket, akkor az a későbbi 

életükben hátrányt okozhat a kiskori fejlődési visszamaradottság, képességeikhez mérten. 

Módszer: A kutatásunkba a 3 év 6 hónapos és a 6 év 8 hónapos korintervallumba tartozó 

óvodás gyermekeket válogattunk. A vizsgálat során a szülők részére készítettünk egy 

pszichológiai szülői kérdőívet (anamnézist). A gyermekeknek pedig egy funkcionális, játékos 

hét feladatból álló feladatsort állítottunk össze, melyben a gyermekek testséma fejlettségét 

vizsgáltuk térben és síkban. Továbbá a jobb- és a baloldal tudására is kitekintettük, mivel ez a 

tájékozódás alapfeltétele. 

Eredmények: Tapasztalataink szerint a 3,6 év – 4,6 év és a 5,7 év – 6,8 év korcsoportok 

szignifikánsan különböznek teljesítményükben. Ezt egymintás varianciaanalízissel vizsgáltuk. 

Mindazonáltal a 4,7 év – 5,6 év és 5,7 év – 6,8 év korcsoportok között nem kaptunk szignifikáns 

eltérést teljesítményükben. Továbbá jól megfigyelhető, hogy a gyermekek az életkor 

előrehaladtával egyre jobban teljesítenek a feladatokban.  
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Következtetések: Minden feladat teljesítésében jelentős különbség mutatkozott meg az 

életkorok között. Életkoruk előrehaladtával a gyermekek motoros képességei és 

mozgásszabályozása fejlődnek. A fejlődés mértékének függvénye az, hogy a reprezentációjuk 

hogyan és milyen mértékben formálódik egyre komplexebbé és flexibilissé. 

 

Nyerges Izabella és Szili Katalin: Logopédusok kiégésének mértéke napjainkban 

 

MATE Kaposvári Campus, Nyerges Izabella-logopédus; Szili Katalin-adjunktus 

nyergesizabella79@gmail.com; 20/440-1555 

Szili.Katalin@uni-mate.hu; 70/368-5768 

 

Az európai pedagógusok között eddig végzett külföldi kutatások szerint a vizsgált populáció 

60–70%-a tartós stressztől, 30%-a pedig kiégés-szindrómában szenved. (Lubinszki, 2013) 

Hazánkban a pedagógusok kiégése mindamellett csak részlegesen kutatott terület, ráadásul az 

egyes kutatások végeredményei nehezen összehasonlíthatók, mert a kiégést eltérő, különböző 

mérőeszközökkel vizsgálták (Paksi és Schmidt, 2004; Gáspár és mtsai, 2006). A magyarországi 

vizsgálatok az individuális, egyéni rizikófaktorokat egybehangzóan az életkor tekintetében 

tudták megerősíteni, ami azt jelenti, hogy a kiégés jelensége elsősorban a fiatalabb (24-40 év 

közötti) pedagógusokat veszélyezteti. (Gáspár 2006) Körükben a pályaelhagyás mértéke is 

viszonylag magas (30-40%). A jelenség kapcsán viszont Magyarországon a konkrét mérési 

eljárások kidolgozása még további kutatásokat és vizsgálatokat igényelne.  

Kutatásunkban a hazai logopédusok mentálhigiénés állapotát és kiégettségének szintjét 

vizsgáltuk, online kérdőíves felmérés formájában, melynek alapját a Maslach Burnout 

Inventory (MBI; Maslach és mtsai, 1996) - kiégés leltár 22 tételből álló kérdőíve adta. A 

mérőeszköz 3 dimenzió mentén méri és vizsgálja a kiégettség jelenségét: (1) az érzelmi állapot 

(2) a deperszonalizáció (3) a személyes teljesítmény.  

Feltételeztük, hogy a magasabb óraterheléssel dolgozó logopédusok veszélyeztetettebbek a 

kiégés szempontjából, azaz az óraterhelés és az MBI alskálái, vagyis az érzelmi kimerültség, a 

deperszonalizáció és a személyes hatékonyság dimenziói között szignifikáns kapcsolat van. 

Továbbá feltételeztük azt is, hogy a kiégés a fiatalabb (23-40 év közötti) logopédusokat érinti 

leginkább, a magyarországi pedagógusokon végzett eddigi kutatási eredményekhez hasonlóan, 

azaz az MBI alskálái közül az érzelmi kimerültség és deperszonalizáció alskálákon a 23-40 év 

közötti korosztály ér el szignifikánsan magasabb pontszámot, a személyes hatékonyság alskálán 

pedig szignifikánsan alacsonyabb értéket a 41-60+ korosztállyal szemben. 

mailto:nyergesizabella79@gmail.com
mailto:Szili.Katalin@uni-mate.hu
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A kitöltésre 2021.március hónapban volt lehetőség (n=102). A mérőeszköz megbízhatónak 

bizonyult online formában is (Cronbach-α=0,91).  

Kutatási eredményeink alapján mindkét hipotézisünket elvetettük, mivel gyenge szignifikáns 

kapcsolatot csak az érzelmi kimerültség alskálával mutat az óraterhelés (r=0,209); valamint az 

érzelmi kimerültség és a személyes hatékonyság tekintetében nincs szignifikáns különbség a 

két korcsoport között, ugyan a deperszonalizáció alskálán tendencia szinten mutatkozik némi 

eltérés, de ez sem éri el azt a határt, ami szignifikáns lenne.  

Az eredmények alapján azt a következtetést vontuk le, hogy a terület egyelőre még 

kiaknázatlan, fontos lenne újabb, kiterjedtebb kutatások elvégzése annak érdekében, hogy a 

logopédiai hivatást választók kiégését megelőzhessük, vagy adott esetben a megfelelő 

kezelésekkel mentálhigiénés állapotuk romlását megállíthassuk, a negatív irányú folyamatokat 

visszafordíthassuk. 

 

Simándiné Pap Johanna: „Felkészül: a hadarás!“ – Egy meg nem értett 

beszédfolyamatossági zavar kutatásának múltja, jelene és jövője 

 

DE GYGYK Gyógypedagógiai Intézet 

ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola 

A hadarás jelensége sokáig elkerülte a nyelvészek és logopédusok tudományos érdeklődésének 

fókuszát, változatos tüneti képe napjainkban is számos elméleti és módszertani kérdést vet fel. 

Annak ellenére, hogy több kutató tett már kísérletet a hadarás definiálására, további részleteket 

szükséges megvizsgálni az objektív azonosíthatóság érdekében. A gyakorlati szakemberek 

számára nem áll rendelkezésre megfelelő diagnosztikai eljárás, nem tisztázott a hadarás 

tipológiája sem, ezáltal a terápiás módszertan is csak kezdetleges. Hogyan értelmezhető például 

a gyors és/vagy rendszertelen beszédsebesség a percepció és produkció oldaláról? Mikortól 

tekintjük a megakadásjelenségek előfordulását túl gyakorinak, a tipikustól eltérőnek? 

Beszédzavar, nyelvi zavar vagy esetleg kommunikációs zavar a hadarás? Mely nyelvi szintek 

sérülnek a beszédprodukció folyamatában? 

Az előadás a fentiekhez hasonló kérdéseket feszeget, bemutatja a hadarással kapcsolatban 

felállított tudományos meghatározások változásait, valamint körvonalazza a gyakorlati 

hasznosíthatósághoz szükséges hiányosságokat és lehetséges megoldási irányukat. 

Mindemellett a prezentáció során ismertetésre kerülnek az alkalmazott kutatások aktuális 

eredményei, melyek új információkkal szolgálnak a hadaró beszéd tünetegyütteséről, a 
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„hadaró-beszédviselkedés“ sajátosságairól különböző beszédtípusokban, monologikus és 

dialogikus spontán beszédben. 

 

Szili Katalin: Olvasás és helyesírás fejlesztőprogram online környezetben 

 

MATE Kaposvári Campus, adjunktus 

70/368-5768; Szili.Katalin@uni-mate.hu 

 

Az online program az eLea keretrendszer felületén érhető el, mely elsősorban a harmadik, 

negyedik osztályos tanulók részére készült, felzárkóztatás céljából. Tartalma a magyar nyelv és 

irodalom kerettantervvel és az arra épülő olvasókönyvekkel, nyelvtani-helyesírási 

tankönyvekkel és írásfüzetekkel összhangban kerül kialakításra. Ezért a tanórai anyanyelvi 

neveléshez és a tanórán kívüli egyéni/csoportos felzárkóztató foglalkozásokra egyaránt 

ajánljuk.  

Elsődleges célja (1) a folyamatos olvasás kialakítása, (2) az olvasott szöveg megértésének 

segítése és (3) a nyelvtani ismeretek gyakorlása.  

A feldolgozásra kerülő szövegek a második és harmadik osztályos tankönyvek szövegei alapján 

kerültek kialakításra. A hozzájuk tartozó feladatok kiemelten (1) a fonológiai, (2) a lexikai, (3) 

a szintaktikai és (4) a szemantikai nyelvi szintekhez kapcsolódnak. A feladatok összetettségéből 

adódóan a grammatikai nyelvi szint fejlesztése integráltan megjelenik az előzőekben felsorolt 

(1-4) nyelvi szintekben.  

A felzárkóztató program 15 különböző szöveget tartalmaz, melyekhez mindenesetben 13-16 

feladat tartozik. A program elágazásos struktúrája lehetővé teszi a feladat helytelen megoldása 

esetén a segítő információval ellátott újbóli feladatmegoldást. A program igazodik az egyéni 

tanulói igényekhez, így összefoglalókat, magyarázatokat, kiemeléseket tartalmaz, melyeket 

szükség esetén meghallgathat és/vagy elolvashat a diák. Minden feladat megoldása után 

azonnali visszajelzést kapnak a gyerekek. Egy feladatsor megoldásához 20-40 perc szükséges. 

A feladatok megoldásához szükséges a fejhallgató.  

 

A fejlesztőprogram tesztelése jelenleg zajlik, eredményeiről egy későbbi előadásban tudunk 

majd beszámolni.  

 

mailto:Szili.Katalin@uni-mate.hu
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Prof. Dr. Tóth Gábor: Magyar Logopédus Japánban – avagy a Gyakorló Logopédiai 

Intézettől a felkelő nap országáig 

 

Magyar Logopédus Japánban – avagy a Gyakorló Logopédiai Intézettől a felkelő nap országáig. 

Ez a rövid beszámoló előadás arról fog szólni, hogy mit tanultam hallgatóként a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Logopédiai Intézetben a gyakorlatvezető 

tanáraimtól, majd mit csináltam ugyanott logopédusként majd magam is gyakorlatvezető 

tanárként, végül ezekből mit használok a mai napig is a jelenlegi munkámban. 

 

Dr. Zajdó Krisztina: A nyelvfejlődési zavar ismertségéről 

 

Régi tapasztalat, hogy a logopédiában használt egyes új diagnosztikus kategóriák elterjedése 

sokszor több évtizedet vesz igénybe magán a szakmán belül is, hát még azon kívül! Kevesebb 

információt gyűjtöttünk azonban arról, hogy az egyes fogyatékosságokhoz köthető 

kategóriáknak milyen az ismertsége egyes EU-s országokban, a laikus népesség körében.  

A nyelvfejlődési zavar kategória elterjedését akadályozza a kategóriához tartozó definíció 

viszonylagos kidolgozatlansága, amely évtizedek óta fennáll. Szintén hozzájárulnak a kategória 

(és annak pontos szakmai megnevezése) viszonylagos alacsony szintű használtságához a hozzá 

fűződő tudás és tartalom folyamatos változásai. 

Kérdés, hogy az utóbbi években az EU népességének körében mennyire terjedt el ennek a 

diagnosztikus kategóriának a használata a laikusok szintjén? Egy összehasonlító vizsgálat 

keretében kerestük erre a kérdésre a választ az EU egyes országaiban és néhány úgynevezett 

közeli szomszédos országban. Az EU által finanszírozott IS1406-os COST Akció keretében 

kérdőívet töltettünk ki laikusokkal, amelyben rákérdeztünk a kategória megnevezésének 

ismertségére, és a laikusok fejében a kategóriához fűződő tudás tartalmára.  

Az előadás az egyes országokban, köztük kiemelten Magyarországon gyűjtött adatokból 

kirajzolódó képet festi elénk, további kérdéseket létrehozva.      

Bibliográfia: 

 

Thordardottir, E., Topbaş, S., & Working Group 3 of COST Action IS1406 […Zajdó, K…] 

(2021). How aware is the public of the existence, characteristics and causes of language 

impairment in childhood and where have they heard about it? A European survey. Journal of 

Communication Disorders, 89, 106057. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.106057 

https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2020.106057
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A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló 

Logopédiai Intézet volt tanárainak visszaemlékezései 
 

 

Bagotai Györgyi - gyógypedagógus, szakvizsgázott logopédus, mesterlogopédus, AAK 

szakember, a Bliss Alapítvány alapító tagja, a Démoszthenész Egyesület elnökségi tagja 

 

Gondolkoztam sokat, és jutott is eszembe “számtalan szebbnél szebb gondolat”…  leginkább a 

hála és köszönet szavai… 

A helyzet az, hogy végtelenül hálás vagyok azért az időszakért, amit ebben a csodás csapatban 

tölthettem. Fantasztikus kollégákat ismerhettem meg közelebbről, tanulhattam tőlük, láthattam 

őket munka közben, és kérdezhettem, segítséget kérhettem és kaphattam! Csoda volt 

Krasznárné Erdős Felíciával, Palotás Gáborral beszélgetni, öröm volt számomra, hogy érdekli 

őket a rendelői munkám is!  

 

Emlékszem, egyik reggel, amikor megérkeztem a földszinten a lifthez, valahonnan a felső 

emeletről iszonyú, keserves gyereksírást hallottam. Kiszállva fent, ez a hang még erősebb volt, 

kicsit ijesztő, de szívbemarkoló is egyben… Jézusom, hova kerültem…nyúzzák itt a gyerekeket 

kora reggel? - tettem fel magamban riadtan a kérdést. 

Felícia kijött az irodából, és szelíden, kedvesen némi sajnálattal a tekintetében, a fölöttünk 

található emelet felé mutatva, halkan azt mondta: “Ő rád vár…” 

Ez a fiúcska a nem beszélő S. Ferike volt, aki ordítva bújt az édesapja ölébe, és menekült volna 

bárhova… az édesapja is… miközben kedvesen törölgette kisfia leizzadt arcocskáját, s próbálta 

nyugtatni őt. 

 

Szépen, fokozatosan, hetek alatt eljutottunk oda, hogy kezdetben az apa jelenlétében, majd az 

apát kiküldve, de nyitott ajtónál, végül csukott ajtó mellett, megszelídülve, vidáman 

dolgoztunk, játszottunk kettesben. Ferike kinyílt, egyre szívesebben, motiváltabban szólalt 

meg. 

 

Emlékszem arra a kedves, szelíd hangra is, amikor Felicia hetek múlva, látva a változást, azt 

mondta: 

 - No, a csodák így születnek…  
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Azóta is végtelenül hálás vagyok neki ezért a mondatáért! Köszönöm ezt is, a sok egyéb 

kinccsel együtt, amit ott kaptam!  

No meg, jó szívvel emlékszem a nap végi beszélgetésekre is Dékány Jutkával, Török Gyulával 

- hazaindulás előtt… 

 

Szakmai pályafutásom 

1980 -1993: Újpesti Gyermekszakrendelő, Ideggyógyászat-pszichológia 

Logopédus-gyógypedagógusként dolgoztam, közben az integráció kapcsán a Madarász utcai 

Gyermekkórházhoz kapcsolták a Gyermekszakrendelőt, így a munkahétből egy-egy napot a 

Madarász utcai kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán dolgoztam logopédusként. 

1993-2016: A Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottságban egészen a nyugdíjba 

vonulásomig diagnosztikai munkát végeztem. 

1984-től dr. Kálmán Zsófia munkatársaként tevékenykedtem, majd a Bliss Alapítvány 

megalakulása óta napjainkig részmunkaidőben dolgozom logopédus-gyógypedagógusként – 

AAK-szakemberként. 

2003-tól dr. Erdélyi Andrea felkérésére részt vettem a “Nézd a kezem” elnevezésű 

gesztusnyelvrendszer németből magyarra adaptálására alakult munkacsoport munkájában és a 

gesztusnyelv magyarországi bevezetésének gyakorlati kidolgozásában. 

Társszerzője vagyok az Aki Amit Kérdez… (2015 Bliss Alapítvány) és a Játszani is szeretnék 

c. könyvnek (2016 Bliss Alapítvány)  

2002 Közoktatási szakértői engedély 

2003-2005: Pedagógus szakvizsga logopédia szakirányon 

A MFFLT megalakulásától vezetőségi tag voltam. 

A Démoszthenész Egyesület megalakulása óta elnökségi tag vagyok. 

 

Elismerések 

2001. Palotás Gábor Mesterlogopédus Díj 

2002. Kempelen Farkas Díj 

2007. Éltes Mátyás Díj  
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Dékány Judit 

Nekem a Damiban a szakma legnagyobbjai voltak a kollégáim, igazgatóim. Ők voltak a 

családom, a barátaim.  "Csupán" a szeretetet és a segítőkészséget kellett elfogadnom, amit 

kaptam tőlük. Sose tudtam megfelelően viszonozni. A szakmámban csupa olyan szakemberrel 

dolgozhattam együtt, akik hivatásként élték meg a logopédiát, gyógypedagógiát, 27 éven 

keresztül példát mutatva nekem. Igyekeztem ellesni, tanulni - folyamatosan, de sose tudtam 

eleget "ellesni" tőlük. 

Nagyon szerettem a hallgatókkal dolgozni, a másik oldalát adták a gyógypedagógiának, 

logopédiának - miközben taníthattam és sokat tanulhattam is tőlük, nem elfeledve, hogy 

hallgató koromban én, magam mit vártam és kaptam a gyakorlatoktól! Igyekeztem az 

elvárásoknak megfelelni! Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, többen a mai napig is lelkes 

logopédusok, sokan megkeresnek, kérdeznek, tanácsot kérnek. Igen megtisztelő számomra!  

Igazgatóim, dr. Palotás Gábor és dr. Juhász Ágnes segítsége kellett ahhoz, hogy a nyelvi 

zavarokkal szoros komorbiditásban lévő számolási zavarral is megismerkedjek. Lelkes 

csapattal dolgoztam a Damiban ebben a témakörben, s dolgozom azóta is. 

Köszönöm a Sarbó Artúr-díjat, amit a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségétől a kollégák 

szavazatai által kaptam!  

Dékány Judit 

 

Feketéné Gacsó Mária – logopédus 

 

Visszatekintés a Gyakorló Logopédiai Intézeti létemre 

Már negyven éve??? Igazából már több, mint ötven éve… 

   1969-ben végeztem a Bárczin, diplomám szerint hibás beszédűek, értelmi és hallási 

fogyatékosok intézményei számára felkészítő gyógypedagógiai tanár lettem. Így kezdtem 

tanítani a XII. kerületben, mint logopédus. Ez volt az az év, amikor Budapesten első ízben 

kapott a kisegítő iskolák tantestületének működtetésében minden kerület egy logopédiai 

státuszt.  

Magányosságom az évek során oldódott, egyre több logopédus kollégával dolgoztam együtt. 

Abban az időben még az volt a természetes, hogy a logopédusnak minden beszédproblémával 

kellett foglalkoznia, és olyan szemléletet kaptunk, hogy a diploma megszerzése után kezdődik 

a szakma igazi elsajátítása.  

Ez pedig két úton lehetséges, egyrészt a napi gyakorlat tapasztalatainak összegyűjtésével, 

másrészt a szakmai továbbképzésekkel.  
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1969-ben meg is történt az első, egy komplex logopédiai tanfolyam Vinczéné Bíró Etelka 

szervezésében. A továbbképzés címszó alatt igazából inkább egy élvezetes szakmai műhely 

keletkezett, ez inspirált a szó- és képgyűjtemény összeállításához, ami később Szemléltető 

segédanyag a pöszeség javításához címmel került kiadásra.  

Szakmai ismereteim bővítésének mindig voltak következményei. 1970-ben Ausztriában voltam 

egy hétig, ahol a különböző fogyatékosságok területén használható zeneterápiás módszereket 

ismerhettem meg (Orff Schulwerk in der Sonderpadagogik Salzburg "Mozarteum" Zenei és 

Képzőművészeti Főiskola, 1970.) Hazatérve elkezdtem tanulni, és alapfokon vizsgáztam is 

zongorából, furulyából, s letettem a német középfokú nyelvvizsgát. Fordításaim jelentek meg - 

német nyelvű szakirodalomból - dadogás, diszlexia, autizmus, értelmi fogyatékosok 

beszédhibáival kapcsolatosan, s ilyen témakörben előadásokat, tájékoztató tanfolyamokat is 

tartottam.  

Nagy öröm és megtiszteltetés volt, amikor Montágh Imre 1978-ban rám bízta a MAGYE 

Logopédiai Szakosztálya keretében működő Logopédus klub vezetését. 1975-ben 

gyakorlatvezető tanárnak neveztek ki. 1976-tól a XII. kerületi logopédiai munkaközösség 

vezetője voltam. 1981-ben "Kiváló munkáért" kitüntetésben részesültem.  

   Ez a szakmai út készítette elő és alapozta meg pályám második szakaszát: 1981-ben ért az a 

megtiszteltetés, hogy elfogadták pályázatomat, és szeptembertől a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Logopédiai Intézetének gyakorlatvezető 

tanára lettem. A dadogó, illetve felnőtt munkaközösség vezetőjeként működtem, 1989-től pedig 

vezető pedagógusnak neveztek ki.  

   Ez olyan változás volt a szakmai életemben, amely minden tekintetben új irányultságot 

hozott. Két emlékem maradt meg élesen.  

Az egyik: első alkalommal összegyűltünk, több mint húsz kolléganő, s egy nagy asztalra 

mindannyian kiraktuk „kincseinket”, a logopédiai játékainkat, feladatlapjainkat, felajánlva 

közös használatra.  

A másik: az az értekezlet, amikor dr. Palotás Gábor igazgató úr azt mondta: 

Most vegyen mindenki elő egy papírt, és írja fel, milyen beszédproblémákkal szeretne 

foglalkozni! 

 Én felírtam, hogy fiatal és felnőtt dadogókkal, hadarókkal.  

Csodálatos volt számomra ez a szabadság. Ezt nemcsak én, hanem mindannyian átéltük. 

Mindannyiunk számára lehetővé vált egy-egy területen elmélyülni. Azzal foglalkozhattunk, 

ami a legjobban érdekelt, én a dadogás rejtelmeivel és következményeivel.  
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Igazgatónk olyan légkört teremtett, amelyben biztonságos határok, kereket között, a tőlünk 

telhető legjobbat és legtöbbet tudtuk magunkból kihozni.  

 

 Feladatkörömbe tartozott a dadogó, hadaró gyermekek és felnőttek komplex logopédiai 

vizsgálata, logopédiai terápiája, a III. és IV. éves logopédia szakos hallgatók gyakorlatának 

vezetése, előadások tartása, témavezetés.  

Együtt járt az inspiráció a magasra helyezett szakmai követelményekkel, de egyfajta 

mentálhigiénés gondozással is. Ebben az időszakban gyarapodtak tapasztalataim a 

pszichoterápiás képzések területén: szabadinterakciós önismereti csoport (1982), autogén 

tréning – alapfokú - saját élmény, szakirodalom feldolgozó és szupervíziós szeminárium (1983-

1986), Rogers-tanfolyam, I-II. (1983-1985), Meditatív tréning I-II.  (1986-1987.), 

Csoportpszichoterápiás Általános Elméleti és Elméleti-Módszertani szeminárium (1990-1992).  

   A korábbi továbbképzések gyümölcseként két könyvet sikerült lefordítanom: Svend Smith: 

A hangsúlymódszer és elméleti alapjai (Tankönyvkiadó Bp. 1989) és Nitza Katz-Bernstein: 

Játék és kommunikációs terápia a beszéd folyamatosságban gátolt gyermekek számára 

(Tankönyvkiadó, Bp. 1991)  

Emellett – a korábban említett szabadság lehetővé tette, hogy magam is próbálkozzam a 

dadogásterápiák sorát gyarapítani. Juhász Sándor pszichológus Rituálinnovatív 

csoportpszichoterápiájának (RIT) a dadogás kezelésében való alkalmazására az intézet ritmika 

termében volt módunk, Rudas Zsuzsanna és Lajos Péter aktív és nagyon hatékony 

közreműködésével. A nyolc éven át tartó lassú, nyílt csoport tapasztalatai főiskolai jegyzetben 

olvashatók: "Dadogás-RIT", csoportterápiás eljárás felnőtt dadogók kezelésére (Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola jegyzet Bp. 1994).  

Az 1981- 2007 közötti időszakból még két szakmai munka emelkedik ki az emlékeim közül, a 

Gyakorló Beszédjavító Intézet vizsgálati alapdokumentációjának szerkesztése (1988), valamint 

1993-ban a teljes tantestület részvételével a Nemzetközi dadogásterápiás konferencia 

szervezése.  

A dadogásterápiás konferencia juttatott el szakmai életem harmadik szakaszába, amikor 1994-

ben megalapítottam a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Egyesületét. Parádés 9 fős elnöksége – Mérei Vera (elnök), Bagotai Györgyi, Bálint Orsolya, 

Fehérné Kovács Zsuzsanna, Schmidtné Balás Eszter, Várkonyi Ágnes, Vassné dr. Kovács 

Emőke, Vinczéné Bíró Etelka tagok és magam, mint titkár – szélesívű tevékenységi kört vázolt 

fel. A programban szerepelt a tájékoztatás, felvilágosítás, tanácsadás, információáramoltatás, 

logopéduskereső, „Hírmondó”, felvilágosító füzetek, hírlevél, honlap készítés. Szolgáltatások, 
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programok, mint a beszédvizsgálat, szűrőakciók. Önköltséges terápia megajánlása a hadarás, 

dadogás, artikulációs zavarok kezelésére, beszédtechnika oktatására. Szakmai továbbképzések, 

konzultációk, évente két konferencia szervezése, amelyek mind az érintettek, mind a segítők 

érdeklődésére számot tarthattak.  

A későbbiekben az egyesület szervezésében működött a Démoszthenész Thália Pódium, a 

dadogással küzdők színjátszó köre, valamint a DöCöGőK klubja. A Kontakt Rádióban 

DEMONDÓ Rádió címen jelentünk meg.  

Érdekvédelemi szemléletünk magába foglalta az egyesület tagjainak személyes érdekvédelmét 

minden olyan esetben, amikor kommunikációs képességük hiányossága miatt hátrányt 

szenvednek az élet bármely területén, valamint a segítők, elsősorban a logopédusok szakmai 

érdekvédelmének támogatását.  

Az Egyesület kapcsolatba került hasonló törekvésű külföldi szervezetekkel is, mint például a 

Dadogók Nemzetközi Szervezete, amelynek strasbourgi konferenciáján Gyenes Katalinnal 

vettünk részt. Krasznárné Erdős Felíciával meghívást kaptunk Párizsba, a C.P.L.O.L. 

konferenciára is, amelynek hírét hazahozva lehetőség nyílt egy tisztán logopédusokból álló 

szervezet megalakítására.  Ez lett a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület.  

Az Démoszthenészben a munka dandárját eleinte főként magam végeztem, az eltelt idő során 

azonban egyre több segítséget kaptam, elsősorban Pintér Marianntól, majd Kovács Benedektől, 

akik jelenleg Őze Áron Jászai Mari díjas színművész elnöksége alatt a titkári teendőket végzik.  

Az eredetileg kitűzött célok az igények, szükségletek hatására változásokon mentek keresztül, 

bizonyos programok, mint a felnőttellátás és érdekképviselet érdekében szervezett akkreditált 

továbbképzéseink dominánsabbá váltak.  

Az FSZK-val együttműködve 2015-ben megszületett a Beszéd- és nyelvi fogyatékossággal élő 

felnőtt személyek ellátásának fejlesztési stratégiája, 2020-ban pedig a Felnőttek logopédiai 

vizsgálata – Logopédusok diagnosztikai kézikönyve. Más programok pedig, mint például az 

érintettek önsegítő klubja, háttérbe szorultak.  

   Az Egyesület létének egyik legnagyobb érdeme, hogy hosszas küzdelem után a 

beszédfogyatékosság bekerült a címzett támogatottak körébe, s ez anyagilag is újabb fejlődés 

felé segíti a lassan felnőtt korba lépő szervezetet.  

   A nekem oly sok örömöt adó szakmai pályafutásom során sok kitüntetésben is részesültem: 

Kiváló munkáért (1981, 1990), Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete: Emlékplakett (1984), 

Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság: Kempelen Farkas díj (1994) Kiss Árpád 

díj (1999), Palotás Gábor mesterlogopédus díj (2007) Ami pedig a legnagyobb ajándék volt, a 

főiskolai hallgatók laudációjával kísért Sarbó Artúr díj, 2019-ben.  
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Dr. Kovács Györgyné 

Már működött a Gyakorló Logopédiai Intézet, amikor behívtak, dolgozzam ott, mert egy 

kolléganő távozott. Ez volt az első lépés, hogy bennem meginduljon egy változás. Hogy mi is 

volt ez? Krasznár Felícia és Palotás Gábor ecsetelte a lehetőségeket, amire én azt válaszoltam, 

hogy hazamegyek és megbeszélem a férjemmel. „Ugyan Ági! Felnőtt vagy, tudsz dönteni 

egyedül is!” Hát nem igazán tudtam, tele voltam kisebbségi érzéssel. Jeleztem: kedvem van 

elvállalni, hiszen életelemem, hogy átadjam mindenemet, amit tudok, publikálni és előadni nem 

szeretnék, de a hallgatókkal foglalkozni nagy kedvem van. Megnyugtattak, hogy csak ha 

akarok, akkor kell előadni és publikálni. Hát ez nem így történt. Szép lassan belemerültem a 

mélyvízbe. Jöttek a vidéki hospitálók… Osztottam, amim volt – tetszettek a feladatlapok, és 

megkértek, hogy adjak elő ezekről Kaposváron, hiszen jó lenne, ha ezt a többi kolléga is látná, 

de feljönni Budapestre nem tudnak mindannyian. 

Erre nem mondhattam mást: igen! Nagyon jó kollégáim voltak a Gyakorló Logopédiai 

Intézetben. Szebényi Évi átérezte, hogy milyen nehézségekkel küzdök az első „előadásomon”, 

és eljött velem Kaposvárra. Megerősített, hiszen tele voltam aggodalommal, hogy nekem ez 

nem sikerül. 

Talán még ennél is nehezebb volt saját kollégáimnak ismertetni Pléh Csaba pszicholingvisztika 

témájú cikkét. Egyre inkább tanultam a „mélyvízben” úszni. 

Az Intézetben a pösze terápia, a nagyothallók utógondozása, a felnőtt dadogók kezelése volt a 

feladatom. 

Kicsit visszamenve az időben: a főiskola elvégzése után az egri Siketek Intézetében kezdtem 

dolgozni. Nagyon nagy szerencsémnek éreztem Temesvári Marikát, akivel már a kollégiumban 

is együtt laktunk, és Egerben is kollégák voltunk. Az Intézetben is erőt adott, biztonságot 

jelentett, amire nagy szükségem volt. Még mindig kétségeim voltak: fog ez menni nekem? 

A fent felsoroltak mellett meg kell említenem, hogy mindaddig óvodáskorú állami gondozott 

gyermekekkel foglalkoztam, a Gyakorló Logopédiai Intézetben pedig a felső tagozatos, 

serdülőkorú diszlexiás gyermekek terápiáját „örököltem” meg. Az évek így ismét a 

nyelvtankönyvek tanulmányozására késztettek. 

Nehéz a serdülő korosztály pszichésen is, hiszen rengeteg kudarc van már mögöttük. Mindent 

utálnak, hárítanak, ami iskola-ízű. Meg kellett szerezni a jóindulatukat, hogy hatékonyan tudjak 

velük dolgozni. Érdekes, az iskolai tananyagtól eltérő feladatokat kellett becsempészni az 

órákba. Ennek egyik fontos eszközei voltak a számítógép készségfejlesztő programjai. 

Pályáztam számítógépre, kapható és kidolgozott programokra (pl. a székesfehérvári Diszlex 

programcsaládra), de nagy szerencsém volt a veszprémi Dr. Lányi Cecília megismerése, mert 
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ő és a végzős informatika szakos hallgatói vizsgamunkaként az általam kidolgozott 

készségfejlesztő feladatlapokat programozták. Három pályamunkával díjat is nyerünk. 

Számtalan előadást tartottam a számítógépes készségfejlesztő programok ismertetésével a 

különböző informatikai kongresszusokon. Mindezt azért említettem, mert a szorongásom 

kezdett feloldódni, amit az Intézetben végzett munkának köszönhettem, és a nagyszerű, 

egymást segítő kollégáknak, Palotás tanár úrnak, aki ösztönzött bennünket a műhelymunkára 

és az új publicitások megismerésére. 

A számítógép használata oda vezetett, hogy Gacsó Mária ösztönzésére egy 40 órás tanfolyamot 

dolgoztam ki a Démoszthenész Egyesület számára. Ebben már a kerületekben dolgozó 

logopédusok munkáit is feltérképeztem. 

A főiskolán Balázs János karolt fel, ösztönzésére kidolgoztam a belső használatra szánt 

Módszertan és Informatika kézikönyvet. Ez volt a második lépés, ami változtatott az életemen. 

A gyógypedagógus hallgatók részére három évig adtam elő. Ma már teljesen idejét múlta, 

hiszen rohamosan nőttek a számítógépes ismeretek. 

Meggyőződésem, hogy mindez a Gyakorló Logopédiai Intézetnek tudható be, azoknak a 

tanároknak, akik ott tanítottak, hivatásuk legjavát adták, amit tudtak, önzetlenül adták át 

kollégáknak és azoknak a hallgatóknak, akik hozzájuk kerültek tanítási gyakorlatra. 

A következő kis történet érzékelteti a jó és szeretetteljes légkört.: Ürömről nem volt egyszerű 

még az autóval való közlekedés sem. A hallgatóknak 15 perccel a tanítás előtt már az Intézetben 

kellett előkészülni az órájukra. Történt egyszer, hogy én késtem, nem is keveset, lélekszakadva 

rohantam a termem felé, ahol már tanítottak a hallgatók – mert Korompai Marika elindította 

őket. Persze nagyon rosszul éreztem magam. 

Egyszer csak nyílt az ajtóm, belépett Palotás Gábor igazgató úr egy kávéval a kezében: „ezt 

azért még megihatod”. Szemtanúja volt rohanásomnak és átérezte milyen kellemetlenül 

éreztem magam. 

Hogy mit köszönhetek az Intézetnek, a benne dolgozó kollégák szeretetének? Azt, hogy 

eljutottam az önálló döntésekig, éreztem, hogy amit csinálok, az jó, és már nem érzem magam 

nagyon kicsinek. 

A harmadik lépés a szakmai életemben, az volt, hogy nyugdíjazásom után több évig vállaltam 

a Győri Egyetemen a diszlexiás gyermekek készségfejlesztésének ismertetését – félévente 40 

órában. Kezdetben nem is gondoltam igazán, hogy milyen nehézséget jelent a képzésben az, 

hogy a résztvevők nagyon különböző területekről verbuválódtak (óvodapedagógusok, alsó 

tagozatos tanítók, szaktanárok, felső tagozatos tanárok, nevelési tanácsadókban dolgozók, 

pszichológusok). 
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Az anyagot igyekeztem úgy összeállítani, hogy a hallgatók képet kapjanak arról, hogyan lehet 

felismerni a készségek elmaradását. A hallgatóság bevonásával mutattam be egy diszlexia 

terápiás órát, hiszen a hallgatóság zöme még soha nem látott készségfejlesztő terápiát. 

Igyekeztem nehezebb, gondolkodtató készségfejlesztő feladatlapok kiosztásával, megoldásával 

saját élményű órarészeket átadni. 

A diszlexiás gyermekek terápiájával kapcsolatban 3 tankönyvet készítettünk. 

Mindezeket azért írtam le, hogy kiderüljön, az Intézetben eltöltött idő jó személyiségfejlesztő 

volt. Úgy érzem, hogy életem kimagasló szakasza, hiszen jó főnökök, kellemes, jó 

személyiségű kollégák, szeretetteljes légkör segített engem is „felnőni”. 

Köszönet ezért mindenkinek! 

Fájó szívvel, hitetlenkedek azon, hogy Gábort, Marikát, Anikót már nem tudom megölelni. De 

mindannyian egymás életének részei vagyunk. 

Bocsánat, ha hosszan számoltam be arról, hogy mit jelent nekem a Gyakorló Logopédiai 

Intézet. Egyben meggyőződésem, hogy a megszüntetése (és hogyan szüntették meg!) egy 

elhamarkodott, rossz döntés volt. 

Komoly visszalépés a magyar gyógypedagógia történetében!!! 

 

LÁNGI ÉVA: „DAMI” 40. 

„Dami” megnyitása: 1981. szeptember 

„Dami” 25 éves évforduló: 2006. szeptember 

„Dami” bezárása (szüneteltetése?!): lassú halállal 2006 szeptembertől – 2007. decemberig  

Búcsúszimfónia, ahol mindenki maradni szeretne, de… a „zenészek” távozni kényszerülnek, 

végére már csak az utolsó két hegedűs marad... Határozott befejezés sincs, csak egyszerre vége 

lesz. A Gyakorló Logopédiai Intézetből a kiürített szobák maradtak. Meg a sok emlék. És 

többszáz jól felkészült, sikeres logopédus a pályán. 

Dr. Palotás Gábor olyan Intézetet hozott létre, olyan kollégákat toborzott, akikkel magas 

színvonalú szakmai munkát, szakmai munkaközösségeket tudott alakítani. Valódi 

műhelymunkára bíztatta és ebben a szakmai munkában maximálisan támogatta őket. A 

Damjanich utcai Gyakorló Beszédjavító Intézet munkatársai a hétköznapokban, a főiskolai, 

később egyetemi életben, a konferenciákon - itthon és külföldön egyaránt- jelen voltak, 

előadtak, képeztek és maguk is „továbbképződtek”. Cikkek, tanulmányok, szakmai elméleti és 

gyakorlati anyagok bizonyítják mindezt.  
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Micsoda érzés volt, amikor hívtak, hogy dolgozzak velük! A „nagy ászokkal”! Azokkal a 

nagyszerű logopédusokkal, akik közül többen tanáraim, gyakorlatvezetőim voltak. Alig 30 

évesen, néhány év gyakorlattal, munkatapasztalattal a hátam mögött „bekerültem a Damiba”.  

Dr. Palotás Gábor, majd dr. Juhász Ágnes igazgatósága alatt, valamennyi kollégám szakmai 

bátorításával nőttem fel, lettem gyakorlatvezető tanár. Azóta sem tapasztaltam olyan profi, 

átfogó tervezést, együttműködést, mint akkor a Fonetikai és Logopédiai Tanszékkel, a 3. és 4. 

éves logopédus hallgatók évközi és összefüggő szakmai gyakorlatának szervezésekor. Nagyon 

precízen, szakmailag jól felépítve vezettük be a harmadéves hallgatókat a különféle logopédiai 

kórképek és terápiák megismerésébe. A hallgatók maguk jelentkezhettek a gyakorlatvezető 

tanárokhoz, akiknek logopédiai terápiás irányultságát, tevékenyégét ismerték, így saját maguk 

„válogathatták” össze a még számukra ismeretlen, de megtanulandó terápiákat. A gyakorlat 

ritkán tudott párhuzamosan haladni az elméleti ismeretekkel, de ezt remekül hidalta át a 

gyakorló intézet.  

A bemutató órák megtartása, az óratervek, vázlatok, alkalmazott eszközök megbeszélése, 

jóváhagyása, a helyettesítés és az órák értékelése a tanszékkel közösen szabályozott, egyeztetett 

rend szerint történt. A cél mindig többszörös volt. A terápiás munka illeszkedése a teljes 

folyamatba, és eredményessége az adott foglalkozáson. A hallgatók elméleti tudásának 

gyakorlatba való illesztése, a terápiás munka hosszútávú és keresztmetszeti bemutatása. A 

gyakorlat előrehaladtával az órák önálló tanítás céljainak, eszközeinek és módszereinek 

megválasztása egyre nagyobb részben a hallgató feladata lett. Minden évben voltak bátrabb és 

félénkebb, talpraesettebb és segítségre, tanácsra szoruló hallgatók. Mondhatom, jó hangulatú, 

kellemes szakmai beszélgetés volt az órák közös elemzése, mindig mindenkinek lehetett 

kérdése és önálló elképzelése. Nagyon büszkék voltunk a hallgatóink felkészültségére, tudatos, 

ötletes foglalkozás vezetésére.  

Ha ma körülnézünk a „Damiban” végzett kollégáink között, azt mondhatjuk: jó munkát 

végeztünk! Büszkék lehetünk rájuk. 

Most, nyugdíjba vonulásom előtt néhány hónappal is jó visszatekinteni a damis évekre. 

Munkánk gyümölcse egyrészt a logopédiai terápiák sikere. Másrészt ott a sok régi hallgatónk, 

akikkel munkám során kollégaként találkoztam, vagy olvastam nevét, munkáját a szakmai 

lapokban, kiadványok szerzőjeként, konferenciák programjában. Micsoda büszkeség, hogy a 

kezdő lépéseknél ott lehettem, ott lehettünk! 

A damis logopédusok, bár az intézet bezárása után szétszéledtek, más-más helyeken folytatták 

munkájukat, vagy nyugdíjba vonultak, mégis egy összetartó csapat maradt, szinte család, akik 

félszavakból is megértik egymást. Nem titok, hogy évente legalább kétszer összetrombitáljuk a 
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régi kollégákat. Soha nem feledjük, örökké hiányozni a fognak, akik már nem lehetnek 

közöttünk: 

Dr. Palotás Gábor, Korompai Istvánné Marika, Marosits Istvánné Anikó, Juhász Dezsőné 

Margit néni. 

Mi - egyre őszülő halántékkal - továbbra is közösen ünnepeljük a karácsonyt, a születésnapokat, 

névnapokat, mikor mit… de a legjobb, hogy újra együtt vagyunk. Rengeteg régi és új történet, 

fénykép kerül elő ilyenkor.  

Damis voltam, mint hallgató, damis lettem, mint gyakorlatvezető tanár, lélekben damis 

maradtam. Damisnak lenni érzés, állapot, minőség, büszkeség ma is. 

 

Madarász Marianna 

A logopédus a macska, aki egyedül jár… vagy mégsem? 

Emlékeim a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Beszédjavító 

Intézetéről. A legendás „Damiról”.  

Aki logopédusként dolgozik, az hosszan tudna arról mesélni, hogy milyen magányos szakma 

ez… van is tantestület, meg nincs is. A logopédiai ellátás egyik jellegzetessége, hogy nagyon 

sok logopédus dolgozik teljesen elszigetelten, de a szakmai „magányosság” mellett a logopédiai 

munka megszervezésekor és végzésekor mégis rengeteg emberrel és területtel kerülünk 

kapcsolatba. A logopédiai munka minden szeglete át van itatva valamiféle team munka 

helyzettel, a hatékonyság elképzelhetetlen a terápia különböző szereplőivel való 

együttműködés nélkül. Nagyon diplomatikus, tudatos, empatikus és fegyelmezett munka 

szükséges az összhang megteremtéséhez, a terápiák hatékonyságának növeléséhez. Főiskolás 

koromban óriási jelentősége volt annak, hogy már a gyakorló tanítások során ezeket elmondták 

nekünk. Nem csak elmondták, hanem működés közben láttuk, éreztük a jelentőségét. 

Megerősítettek abban, hogy ezt a kettősséget tudatosítanunk kell. Egyedül is helyt állni 

bizonyos helyzetekben, ugyanakkor keresni, ápolni az igényes szakmai kapcsolatokat. Ebben a 

„Damiban” zajló munka példaértékű volt számomra, az Intézet megszűnése pedig óriási 

fájdalom. Még pályakezdőként is évekig mentőövet jelentett számomra, hogy egy-egy 

különösen nehéz esetben önzetlen segítséget kaptam, ha kértem. 

Pályám kezdete óta, sőt már felsőfokú tanulmányaim alatt is próbáltam megfejteni azt a „titkos” 

folyamatot, ahogyan egy igazi pedagógus egyéniség mély hatást gyakorolt tanítványaira, 

környezetére. Tudtam, éreztem, hogy csak így érhetem el céljaimat a tanítás során. Szerencsém 

volt: még tanulhattam a Damjanich utcai Logopédiai Intézet falai között, találkozhattam az ott 

dolgozó legendás gyakorlatvezető tanárokkal. Szerencsésnek nevezem magam ezért, mert 
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magamba szívtam azt a tudást, hogy a munkánk nem egyszerű ismeretátadás, hanem valami 

sokkal összetettebb folyamat, amely sok mozaikból áll össze: része az ösztönös tudás, a belső 

törekvés, de ugyanúgy része a megtanulható tudás és a rutin. Azonosultam azzal a természetes 

kötelességgel is, hogy tudásomat továbbadjam a következő nemzedék számára, közben magam 

is tanulva tőlük. Mentortanári feladatokat is ezért vállalok. 

Tanulni persze lehet szinte mindenből és mindenkitől: saját tapasztalatainkból, mások 

megfigyeléséből, bölcsebb és tapasztaltabb emberek tanácsaiból, szakirodalomból, 

tanfolyamokon. Sokan voltak, vannak körülöttem ilyen emberek. Nagyszüleim, édesanyám, 

régi tanáraim, mentoraim, gyakornokaim, kollégáim, vezetőim, gyermekeim tanárai… 

sokféleségükkel rengeteg értéket közvetítettek. Hosszú évek alatt láttam sok példát közöttük, 

akik el tudták varázsolni a gyermekeket, biztos szakmai tudással felvértezve és élményt nyújtó 

tanítási folyamatot létrehozva. Ugyanakkor kitűnő kapcsolatot tudtak kialakítani szülőkkel, 

kollégákkal, illetve az oktatás bármelyik szereplőjével. Az évtizedek során felhalmozódott 

tapasztalataim között mégis állócsillagként ragyog az a néhány év, amit a főiskolás évek során 

– rendkívül fogékony időszakomban – gyakorlatvezető tanáraimtól elleshettem a Logopédiai 

Intézetben. 

Milyen modellt is nyújtottak? Mindenki a saját egyéniségét, személyiségét, módszereit mutatta, 

amit a hallgató nem csak lemásolt, hanem a saját képére formált, autonóm egyéniséggé 

fejlődött. Támogatást kaptunk ahhoz, hogy képesek legyünk problémák felvetésére, 

beazonosítására és azok alkotó módon történő megoldására. Egyszerre volt rendkívül fontos az 

elméleti tudás, és a gyakorlatba átültetett megvalósítás. Nem frázisként hatott a tudatosítás: 

gyógypedagógusként, logopédusként tevékenységünk nem kizárólag tanári, hanem egyben 

terápiás munka is. Felelősségünk óriási, mégis közvetlenséget, játékosságot, könnyedséget kell, 

hogy árasszon a gyakorlati megvalósítás. Kicsit olyan érzés volt, mintha egy pedagógus 

dinasztia tagjaivá válnánk, megteremtettek egy olyan légkört, szellemi műhelyt, ahol 

bizalommal és érdeklődéssel fordulhattunk feléjük. Picit úgy, mint egy családban: megvannak 

a szabályok, adott esetben a szigor és a követelmények is, de a bíztatás, dicséret sem hiányzik. 

Tanáraink elérhetőek maradtak, de le kellett válnunk róluk, önálló elképzeléseinket 

megvalósítva.  

Ezt az igényességet, szeretetteli, empatikus támogatást nem feledem soha. Ezzel az érzéssel 

tudom, hogy nem vagyok egyedül, sok kollégám érez ugyanígy. Aki azok között a falak között 

tanulhatott, szerencsés. Hálával tartozunk érte és felelősséggel is, hogy tovább adjuk azt a 

szellemiséget, amit ott kaptunk a szakmai és emberi tarsolyunkba. Mert ott a remény: a 
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logopédusnak nem kell magányos macskaként egyedül járnia, keresnünk kell a társakat az úton, 

hiszen láttuk mire képesek azok, akik összefognak. 

Köszönet érte. 

Madarász Marianna 

 

Mácsainé Hajós Katalin (logopédus, dadogás terapeuta): Dami 

Amikor megalakult az Intézetünk, szinte mindenki olyan helyről érkezett, ahol egymagában, 

vagy egy-két társsal dogozott logopédusként. 

Picit aggódtam, hogy fog összecsiszolódni a sok szuverén egyéniség, a kialakított gyakorlatot 

miként kapcsolhatjuk össze. 

A sok ismert kolléga között apró pontnak éreztem magam, igyekeztem észrevétlen maradni és 

figyelni, tanulni, hogy méltó lehessek a nagy megtiszteltetésnek: gyakorlatvezető lettem. 

Aggodalmam hamar elmúlt, gyorsan csapattá, családdá váltunk. Mindenki megtalálta a számára 

legérdekesebb, vagy legnagyobb kihívást jelentő szakmai területet. Remekül tudtuk megosztani 

a feladatokat a gyerekek életkora, beszédhibája szerint. Mindig számíthattunk egymás 

támogatására. 

Ez privát életünkre is vonatkozott: életünk nagy eseményeit is együtt éltük meg. 

Sok fontos, számomra meghatározó mondatot hordozok azóta is a szívemben. Ilyen Gacsó Mari 

üzenete, amikor gyesen volt, meglátogattam, mindig azt üzente velem a többieknek: „Őrizzétek 

a lángot!”. Azóta is igyekszem e szerint élni. 

Palotás Gábor személye, szellemisége teljességgel meghatározta létünket. Buzdított bennünket 

a szakmai fejlődésre, gyakorlati tapasztalataink megosztására, előadás tartására, könyv írására.  

Erőnk szerint próbáltunk ennek megfelelni, itt is egymást segítve, rivalizálás nélkül. 

Elmondhatom viszont, hogy soha úgy nem izgultam, mint mikor a kollégáimnak adtam elő. 

A hozzánk járó gyermekek nagy része súlyosan, halmozottan beszédhibás volt, ezért hetente 

sok órát töltöttek nálunk. Ez nagy áldozatot kívánt a szülőktől. Igyekeztünk olyan légkört 

teremteni, amiben jól érzik magukat nehéz helyzetük ellenére. 

Ennek kapcsán Gábor azt kérte: „Intézetünk legyen egy „sziget”, ahonnan a „jó” terjedhet el.” 

Az élet más területén gyakori, hogy az emberek ok nélkül is bántón viselkednek egymással, 

ami azután tovább terjed. Ha viszont nálunk elfogadást, figyelmet, gondoskodást tapasztalnak, 

reményei szerint ezt viszik tovább, a „jó” terjedhet el.  Ebben a szellemben tevékenykedtünk 

valamennyien. 
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26 boldogságos együtt töltött esztendő adatott meg így nekünk. A kapcsolatunk az Intézet 

bezárása után is megmaradt. Találkozásaink, beszélgetéseink a családi érzés melegével, 

biztonságával töltenek el. 

A Gábortól kapott szellemiség értékeit továbbvittem későbbi munkahelyeimre is. Kollégáknak, 

tanítványaimnak és családjaiknak, a nálam gyakorló főiskolásoknak szívesen adom tovább a 

„jót”, remélve, hogy ők is továbbadják majd, amit tőlem kaptak. 

 

Szakmai önéletrajz 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát 1974-ben végeztem, de diplomám kézhezvétele előtt 

fél évvel már Gödöllő logopédusaként dolgoztam. Az ott eltöltött nyolc év fő eredményeként 

fokozatosan bővült a logopédiai hálózat. Távozásomkor három főből álló munkacsoport látta 

el a város és a járás beszédhibásait. Részt vettem a Pest megyei logopédiai hálózat kiépítésében, 

majd a munkaközösség tevékenységében is. Ez idő tájt levelező hallgatók tanítási gyakorlatát 

vezettem. 

1981-ben sikeresen pályáztam a Főiskola Gyakorló Beszédjavító Intézetébe. Kezdettől fogva 

vezettem a logopédia szakos hallgatók gyakorlatát. Évente 12-20 főiskolás tanulta nálam a 

logopédia módszertanát. Munkám során igyekeztem elméleti és gyakorlati ismereteiket 

összhangba hozni. Nagyon fontosnak tartottam a kezem alá kerülő fiatal felnőttek nevelését is, 

valamint beavatásukat szakmaetikai kérdésekbe, problémákba. Célom volt, hogy igényességre 

szoktassam őket: tudományos ismereteik állandó gyarapítása mellett igyekezzenek önmagukat 

mind jobban megismerni, tanításra való alkalmasságukat minél tovább fejleszteni. Úgy 

gondoltam, e két terület folyamatos és egymásra ható gyakorlása eredményesebbé teheti 

majdani munkájukat. 

Évről évre számos látogató tekintette meg óráimat. Külön örömömre szolgált, hogy sokszor 

kerestek meg szakmai tanácsért korábbi hallgatóim. 

Szinte minden évben segítettem néhány szakdolgozat megírásában. 

A gyakorlati képzést szolgálta azoknak a videófelvételeknek a sora, amelyeken a dadogás, 

illetve az afázia terápiáját mutattam be. 

Gyakran vehettem részt a felvilágosítást, ismeretterjesztést szolgáló rádió-, illetve televíziós 

interjúkban, műsorokban. 

1983-tól vezettem az óvodáskorú dadogókkal foglalkozó szakmai munkaközösséget. Az új 

jelentkezőket vizsgáltam, elláttam tanácsokkal, illetve gondoskodtam a gyermekek terápiába 

kerüléséről. 
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30 éve dolgozom a dadogó gyermekek korai gondozásának ügyéért. A 3-5 évesek és családjuk 

segítésére kidolgoztam a szülőcsoportos dadogó terápia logopédiai módszertanát. 

Évente 20-30 növendékünk és családjuk problémáját enyhítettük - oldottuk meg logopédus és 

pszichológus kollégáimmal alkotott teamünkben. 

Munkánk segítésére két társammal gyakorló kézikönyvet tettünk közzé. 

A Logopédiai Intézet 2007 decemberi megszűnése óta magánpraxisban, illetve 2008 

szeptemberétől a III. ker. Szellő EGYMI logopédiai ambulanciáján folytatom tovább a dadogók 

kezelését. 

Emellett pályakezdő korom óta foglalkozom afáziás betegek ellátásával is. Kezdetben egy-egy 

beteg logopédiai kezelését vállaltam. A Logopédiai Intézet adta lehetőségek mellett másfél évig 

vezethettem két kollégámmal afáziás klubot a mozgásképes betegek részére. 

22 évet részmunkaidőben dolgoztam a Péterfy u. Kórház IV. sz. Mozgásszervi Rehabilitációs 

Osztály logopédusaként. Tíz évig voltam a Szent Rita Otthonápolási Szolgálat munkatársa. 

12 éve pedig az Afázia Egyesületben segíthetem a betegek rehabilitációját. 

Előadásaim, publikációim a dadogás, illetve az afázia témaköréből kerülnek ki. Ehhez 

kapcsolódóan saját továbbképzéseimet a logopédia, pszichológia, nyelvészet területéről 

választottam. 

Munkám elismerését több oldalról is érezhetem. Részint régi tanítványaim és családjaik 

ragaszkodása kapcsán, illetve volt főiskolásaim ismétlődő hozzám fordulása erősít meg ebben. 

Más oldalról hivatalos méltatásban is részesültem. Megkaptam a Kiváló Munkáért kitüntetést, 

a Szabó Gyula és felesége Bíró Ilona díjat, a Kempelen Farkas Emlékérmet, valamint a Palotás 

Gábor Mesterlogopédus címet. 

2013-ban Pedagógus Szolgálati Érdemrendben részesültem. 

Közalkalmazotti munkaviszonyom megszűnése óta dolgoztam megbízási szerződéssel a Szellő 

utcai Logopédiai Ambulancián. 

A dadogó gyermekek kezelése mellett folytattam gyakorlatvezetői munkámat, továbbképző 

tanfolyamokat tartottam dadogás és afázia témakörben, valamint összefogtam dadogó 

gyermekeket tanító kollégáim szakmai közösségét. Az általam kidolgozott dadogás 

szülőcsoportos terápiás módszert más beszédhibások gyógyítására is sikerrel használják. 

 

Pataki Klári: Szubjektív visszaemlékezés legelső munkahelyemre... 

Ahogy egyre előrébb megyek az éveim számában, egyre erősebb bennem az az érzés, hogy 

fantasztikusan szerencsés ember vagyok. 
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Zöldfülű főiskolásként drága Mérei Vera néni ülte végig az összes zárótanításomat, majd utolsó 

gyakorlatvezető tanárom, Nagy Ildikó felajánlotta, hogy átvehetem az állását, ezzel együtt a 

dysgraphiás gyerekek ügyét. 

Rövid időn belül ott találtam magam kollégaként hajdani tanáraim, mentoraim között, volt 

főiskolai tanárom, Palotás Gábor melletti szobában dolgoztam. 

Mai napig kincsként őrzöm a „Tőle” kapott szakirodalmi anyagokat, melyen ott volt minden 

esetben a jól ismert szálkás írás... 

Fél év sem telt el első munkahelyemen, amikor már hospitálni jöttek hozzám, a még mindig 

zöldfülű logopédához, de bedobtak a mélyvízbe, és hála a belém vetett bizalomnak, nem hoztam 

szégyent a Dami csapatának fejére. 

Olyan szerencsés voltam, hogy a kisdadogó csapatnak is tagja lehettem egy darabig.... 

Gyorsan elszállt 4 és fél év, én közben Szalay Klárából Pataki Klára lettem, és első 

gyermekünket vártam, nagyon boldogan. 

Akkor még nem tudtam, hogy pár éven belül az életem, életünk gyökeresen megváltozik. 

Panka lányom 2 és fél éves korában nagyon megváltozott röpke 2 hét leforgása alatt, 5 évesen 

megkapta az autizmus diagnózist. 

Azóta 20 év telt el. 

Én egy újabb diplomával lettem gazdagabb, mert az autizmus szakot is elvégeztem, Panka 

miatt. 

Mivel nem találtunk számára megfelelő iskolát, ezért létrehoztuk a Csillag csoportot, amely 9 

éven keresztül működött egy katolikus iskolában, s amelynek vezetője lehettem. 

A megszüntetése után Panka egy református gimnáziumba került, itt én készítettem fel a 

vizsgáira, majd az érettségijére. 

Embert próbáló, de csodálatos időszak volt. 

Ezzel együtt a klasszikus szakmától messze kerültem, mivel közalkalmazotti állást nem tudtam 

Panka miatt vállalni. 

Ma kizárólag magántanítványaim vannak, főleg autizmus, ADHD diagnózissal, az Aura 

Egyesület munkatársaként pedig csoportos munkára felkészítő tréningeket tartunk autizmussal 

élő fiataloknak, felnőtteknek. 

Mai napig meghatározó számomra a kezdet, az a lelkes, elszánt, szakmailag kiemelkedő csapat, 

akikkel együtt dolgozhattam, s akik magasra tették a lécet számomra, de az ott is maradt:))) 

Hála a DAMI-ért!!!! 
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Pál Ágnes 

Nagyon hálás vagyok, hogy életem első logopédiai gyakorlatát a „Damiban” töltöttem. Annyi 

tudást kaptam, olyan gyógypedagógusi attitűdöt mutattak, ami alapjáraton határozta meg azt, 

aki vagyok. De, ami a legfontosabb, hogy igaz szerető „pótanyukám” lett, aki szeretettel segíti 

pályafutásom, ő Mácsai Kati. Olyan nagy szakemberek kezeltek kollégaként, ami hihetetlen 

erőt és bátorítást adott! Amit Mácsai Kati és Juhász Ági mutatott a szülőcsoportos dadogó 

terápián, itt van velem, most Németországban, ahol a wiesbadeni magyar bölcsődében a tőlük 

tanultak alapján tartom a bölcsődés foglalkozást! Tanítom azt, amit azért kaptam, hogy 

továbbadjam! Köszönöm Nektek! 

Szeretettel, Pál Ágnes 

 

Rudas Zsuzsanna 

HALLGATÓBÓL GYAKORLATVEZETŐ KOLLÉGÁVÁ – az ELTE BGGYTFK Gyakorló 

Logopédiai Intézetében töltött éveimről 

 

„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, 

               Szánts és vess, s hagyjad másnak az 

               áldozatot!” 

                  (Kazinczy Ferenc) 

 

Kedves Kollégák! 

 

A fenti idézet az elektronikus leveleim aláírásával megy el minden alkalommal, amikor írok 

valakinek. Amikor felmerült, hogy írjak én is néhány gondolatot egykori munkahelyemről, az 

ELTE BGGYTFK Gyakorló Logopédiai Intézetéről, egyértelmű volt számomra, hogy ezzel a 

Kazinczy idézettel kezdem mondandómat. 

Ebből is látszik, hogy milyen nagy hatással voltak rám az ott töltött évek. 

 

KEZDETEK, ELŐZMÉNYEK: 

 

Főiskolásként (1984-ben kezdtem a főiskolát) ott töltöttem a gyakorló éveim javát: Bittera 

Tiborné, Dékány Judit, Szebényi Tiborné, illetve Marosits Istvánné szárnyai alatt tanulhattam, 

ekkortól kezdve kezdtem igazán élvezni főiskolai tanulmányaimat, és éreztem, hogy a 

helyemen vagyok. 
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Később felsőévesként az a megtiszteltetés ért, hogy csoporttársammal, Lajos Péterrel 

bekapcsolódhattunk a RIT (rituálinnovatív terápia) felnőtt dadogó és hadaró személyek 

számára átdolgozott, akkor kísérleti stádiumában lévő nonverbális terápiás csoportjába: Juhász 

Sándor pszichológus és Feketéné Gacsó Mária logopédus mellett dolgozhattunk. 

Pályakezdőként - míg a XIX. kerületi logopédiai munkaközösségben dolgoztam főállásban, 

1998-tól részállásban alkalmazott a dr. Palotás Gábor által vezetett Logopédiai Intézet. Újabb 

megtiszteltetés volt, hogy Lajos Péterrel a RIT terápia gyermekek számára adaptált 

módszerünkkel dadogó gyermekeket (nagyóvodásokat és kisiskolásokat) kezelhettünk, a 

csoportterápia gyógyító erejét is felhasználva. Én külön felkérést is kaptam, hogy – Mácsainé 

Hajós Katalint helyettesítve – nyelvlökéses nyeléssel küzdő tanítványokat is kezeljek, így itt 

indult ez irányú „pályafutásom” is. 

Majd 10 évig az ELTE BGGYTFK Gyakorló Logopédiai Óvodájában fejlesztettem súlyos, nem 

beszélő és nyelvi zavarral küzdő gyermekeket, de ez idő alatt is jó kapcsolatot ápoltam a 

Logopédiai Intézettel. 

 

MUNKÁM A LOGOPÉDIAI INTÉZETBEN: 

 

A 2000-es év szeptemberétől lehetőséget kaptam, hogy a Logopédiai Intézetben főállásban 

folytassam gyógypedagógusi-logopédusi munkám, illetve hivatásom. Mielőtt szerződést 

kötöttünk, a Logopédia Tanszéken beszéltem Fehérné Kovács Zsuzsával, hogy tudassam vele, 

már nem a Gyakorló Óvodában leszek gyakorlatvezető tanár. Zsuzsa sok sikert kívánt, és 

elmondta, hogy a Logopédiai Intézetben mindenki egy-egy szakterület specialistája, és ha ez 

nekem is megvan, akkor biztosan jól fogom majd magam érezni. 

Szerencsére addigra kikristályosodott, hogy mi az a speciális tudás, amiben az én tudásomra 

volt szükség. Ezek voltak az én speciális területeim: RIT- dadogó csoport 5-8 éves 

gyerekeknek, súlyos nyelvi zavarok, beszédindítás, tanulási zavarok, komplex prevenciós 

kezelések, nyelvlökéses nyelés, valamint főiskolai hallgatóknak gyakorlatvezetés, gyakorlati 

módszerekről előadások. Máig hálás vagyok, hogy a korábban megszerzett tudásom itt tovább 

kamatoztathattam, elmélyíthettem. 

Inspiráló szakmai környezet: a magas színvonalú munkát az is biztosította, hogy láttuk egymás 

munkáját: a team összejöveteleken, illetve négyszemközti beszélgetéseken. 

 

AZ EMBERI TÉNYEZŐ 
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Sok minden miatt szerettem ott dolgozni, például, mert: kölcsönösen tiszteltük egymás 

személyét, tudását, munkáját. Először furcsa volt, hogy egykori tanáraimmal tegeződhetek, de 

hamar megszoktam. 

Mindig azt éreztem, hogy ez a „munkahely” egy igazi SZIGET, ahol valódi harmóniában 

tudunk egymással és egymás mellett dolgozni. Az eddigi legdemokratikusabb munkahelyem 

volt. 

Hadd emeljem ki külön Korompai Istvánné, Marikát, aki „befogadott”. vele voltam egy 

szobában 2000-től az intézet bezárásáig. Ahogy odakerültem, máris lehetőséget kaptunk új 

szobabútorok tervezésére, és ezt együtt alakítottuk ki Marikával, majd később is harmóniában 

tudtunk egymás mellett dolgozni. 

 

A nevetés: 

Palotás Gábor – még a Gyakorló Logopédiai Óvodában dolgoztam, mikor reggelenként együtt 

utaztam Palotás Gáborral a 30-as buszon. Nagyon jó humora megragadott, sokat nevettem, míg 

beértem a munkahelyemre. 

Szebényi Tiborné, Éva kolléganőmmel, aki szintén gyakorlatvezető tanárom volt: tőle tanultam 

a kisdadogó, valamint a diszlexia reedukáció terápiáját. Később, kollégaként a szemközti 

szobában dolgozott, vele is nagyon sokat nevettünk, még akkor is, amikor már küszöbön állt 

szeretett intézményünk bezárása. A folyosó másik végén dolgozó kollégák örömmel jelezték, 

hogy odáig hallották jóízű kacagásunkat. 

 

ÉLETEM A LOGOPÉDIAI INTÉZET BEZÁRÁSA UTÁN 

 

Két évig intenzív angol nyelvtanfolyamra jártam, amit középfokú nyelvvizsgával zártam, így 

egy régi álmom teljesült. 

Ezzel párhuzamosan folytattam logopédusi-fejlesztő pedagógusi munkám a Habakukk német-

magyar alapítványi óvodában,valamint az akkoriban alapított Bárányfelhő Gyermekfejlesztő 

Központ első logopédusa lehettem. A dadogó RIT csoportomat át tudtam ide menteni, és újabb 

sikereket elérni velük. Újra egy igazi csapatban kezdtem dolgozni, és folytathattam munkám a 

következő területeken: dadogás, súlyos pöszeség, beszédindítás, nyelvi zavarok, tanulási 

zavarok, diszfónia, nyelvlökéses nyelés. 

 

Már ekkor is egyéni vállalkozó voltam, de néhány év után váltottam, és megnyitottam Budán, 

a XI. kerületben a magánrendelőmet. Folytattam korábbi szakterületeimen való munkám, és 
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együtt dolgoztam dr. Csiki Péter fogszabályozó orvossal, akin keresztül egyre több külföldi 

tanítvány jött hozzám kezelésre. dadogó, diszfóniás, nyelvlökéses nyelő gyermekeket és felnőtt 

pösze, valamint nyelvlökéses nyelő klienseket fogadtam, és angol nyelven kezeltem. 

 

2010-ben elkészítettem Építsünk beszédet! komplex könyvcsomagom: leírtam a módszerem, 

rajzoltam, fotóztam a gyerekeknek, logopédusoknak, melyhez vizsgáló eszközcsomag is társul. 

 

2012-ben felvételt nyertem a Veszprémi Pannon egyetem alkalmazott nyelvészeti karára, 

amiből csak egy félévet végeztem el, mivel egy örökletes genetikai probléma miatt 

agyérgörcsöt (TIA), majd később, 2013-ban stroke-ot kaptam, fél oldalamra lebénultam. 

Igazából az egyetemen szembesültem azzal, hogy – igaz, hogy szeretem az elméleti-kutató 

munkát, de az én igazi hivatásom a gyakorlat, az emberközeli munka. 

 

Érdekes. hogy az Országos Orvosi Rehabilitácós Intézetben, Budakeszin (ahol amúgy az afázia 

témájú szakdolgozatomat írtam), a szakmai múltam miatt kaptam egy nagyon jó terápiás 

lehetőséget. A zeneterapeuta, Fekete Zsófia egyik lánya nyelvlökéses nyelő volt, kérte, hogy 

vizsgáljam meg, „cserébe” járhattam én is egyéni és csoportos zeneterápiára az afáziás 

paciensek közé. Még nagyon fáradékony voltam, ezért dolgozni nem tudtam, de szereztem egy 

nagyon jó barátot. 

 

Ezután több éves kényszerpihenő következett: fő munkaidőben gyógytornára jártam. De 

megtaláltak így is a feladatok. Krasznárné Erdős Felicia, volt Logopédiai Intézet-beli 

kolléganőm hívott dolgozni a közeli Afázia Egyesületbe, valamint Budaörsről volt több 

megkeresésem Ványi Ágnestől, aki megkért, hogy oktassam az ottani kollégáknak a 3x5 

módszerem. Feketéné Gacsó Mária a Démoszthenész Egyesület konferenciákra hívott 

előadónak. És aztán újra és újra… kerestek a kollégák, és azóta újra oktatom a 3x5 módszert 

nekik. Valamint szülők is ajánlottak egymásnak… kicsi gyerekeket nem nagyon tudtam 

elvállalni, mert nem tudtam kis székre vagy földre (mélyre) ülni, de nagyobbakat és felnőtteket 

újra tudtam kezelni. Nyelvi zavaros, tanulási zavaros, valamint nyelvlökéses nyeléses 

gyermekekkel, nyelvlökéses nyelő és artikulációs zavaros, diszfóniás felnőttekkel 

foglalkoztam, újabb 3x5 módszer tanfolyamokat tartottam kollégáknak. Létrehoztuk lelkes 

kollégákkal a 3x5 módszer munkacsoportot (Gánóczy Andrea, Galgóczy Katalin, Mikonya 

Ildikó), és együtt képeztük a kollégákat, Szeretném tovább bővíteni a csapatot, hogy mások is 

sikeresen dolgozhassanak ezen a területen is. 
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2019. decemberében hosszas előkészítő munka után a Logopédia Kiadóval kiadtuk a súlyos, 

nem beszélő gyermekek beszédindításának és korai fejlesztésének tapasztalatait összegző 

munkám, az Építsünk beszédet! könyvcsomagot. A vizsgáló doboz összeállítását és 

forgalmazását Krasznárné Erdős Felicia családi vállalkozása, a Betűbazár vállalta. 

 

Nem sokkal ezután, a XVIII. kerületi logopédiai munkaközösség szervezésében bemutattam a 

vizsgálati módszert és eszközdobozt (online). A nagy érdeklődésre való tekintettel létrehoztunk 

egy Facebook csoportot, ahol összejött egy olyan fantasztikus csapat, akik a beszédindítással 

foglalkoznak. 

 

A 2019/2020-as tanévben egy éves óraadói szerződéssel az FPSZ Beszédjavító Intézetében 

dolgozhattam, a Budapest,VII. ker. Izabella utca 1.-ben. Hálás vagyok Havadi-Nagy 

Mariannak, aki rám bízta a „nyelvi késő” szakmai munkacsoport koordinálását, és lehetőséget 

adott, hogy ott is foglalkozhassam nyelvlökéses nyelő gyermekekkel, a saját 3x5 módszerem 

alapján.  Sajnos, a Covid miatt ennek 2020. márciusában vége lett, de így is újabb élményekkel 

lettem gazdagabb. 

 

2021 februárjában az egyéni vállalkozásom keretein belül elindítottam a Beszéd Akadémia 

honlapot (www.beszedakademia.hu) és blogot (szakemberek és szülők számára). Egyre inkább 

éreztem, hogy a gyerekek - felnőttek tanítása mellett a gyakorló és pályakezdő kollégák segítése 

a másik hívatásom, amit ugyanolyan szenvedéllyel tudok végezni, mint annak idején a 

Gyakorló Logopédiai Intézetben minden kollégám, köztük én is. Folyamatosan tapasztalom a 

logopédusok tudásszomját, vágyát a minőségi munkára, ezért most a tanítás mellett igyekszem 

minél többféle módon segíteni őket. Jelenleg a 3x5 módszer online változatával indítottam 

útjára harmadik tanfolyamom, ami hamarosan a weboldalam oktatási felületén is elérhető lesz. 

 

Szeretek csapatban dolgozni, ezért egy pápai kolléganővel, Deli Ádámnéval a nem beszélő 

gyermekek fejlesztését segítő online programon dolgozunk, az Építsünk beszédet! 

könyvcsomag és módszer alapján.  Célunk, hogy ne maradjon ellátatlanul nem beszélő gyermek 

az országban, valamint magyar nyelvterületen. 

 

Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam. 

Rudas Zsuzsanna (www.beszedakademia.hu) 

file:///C:/Users/Downloads/www.beszedakademia.hu
file:///C:/Users/Downloads/www.beszedakademia.hu
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Szebényiné Nagy Éva 

A BGGYTF Gyakorló Logopédiai Intézetében dr. Palotás Gábor vezetésével kiváló logopédiai 

műhelymunka folyt, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező logopédus tanárok 

közreműködésével. A beszédhibák széles skáláját mutattuk be a hozzánk járó főiskolai 

hallgatóknak, akik szívesen vettek részt a foglalkozásokon és sajátították el a beszédjavítás 

sokrétű tevékenységét. Sokan jártak az intézetünkbe hospitálni a fővárosból és vidékről is, így 

a napi logopédiai munka és a gyakorlat-vezetés mellett továbbképzési feladatokat is 

elláttunk.  Gyakran hívták továbbképzést tartani az itt dolgozó logopédusokat fővárosi vagy 

vidéki társ-intézetekbe, valamint Erdélyben és lengyel konferencián is voltunk többen 

bemutatni a munkánkat.  Az elmúlt években sok könyv, továbbképző anyag jelent meg, amit az 

intézet tanárai publikáltak, videofelvételek is születtek, amivel demonstráltuk az előadásokat. 

Jó volt itt dolgozni, mert jó légkör uralkodott a színvonalas munka mellett. Azóta is gyakran 

találkozunk, ebben élen jár dr. Juhász Ágnes igazgató, aki nem egyszer a lakásán látta vendégül 

a volt kollegákat. Nagy kár volt ezt a szakmai munkát - amit a logopédus hallgatók is szerettek 

-  felszámolni. 

Szebényiné Nagy Éva 

 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

1962-ben a Bárczi Gszutáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nappali tagozatán 

gyógypedagógiai tanári oklevelet szereztem, majd 46 éven át logopédusként dolgoztam. Kezdő 

tanárként a Fővárosi Beszédjavító Intézet állományában voltam, helyileg azonban 15 évig az I. 

kerületben logopédusként működtem, később az I.-XII. kerületi logopédiai munkaközösség 

vezetője lettem. Ezekben az években az orvos- gyógypedagógus- pszichológus-, védőnői team-

munka a logopédiai gyakorlatban színvonalas volt. Továbbképzéseket tartottam védőnőknek 

logopédiai ismeretekből, akik a logopédiai szűréseken részt vettek, és a logopédiai hálózat így 

a közösmunkálkodás során jól szervezett volt. 

1975-től a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola rendszeresen megbízott 

gyakorlatvezetéssel, ezen tevékenységem 30 éven át folyamatos volt.  

1981-től nyugdíjazásomig a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló 

Beszédjavító Intézetében szakvezető tanárként és a Dyslexia Munkaközösség vezetőjeként 

tevékenykedtem. Feladatkörömbe tartozott az iskolás dyslexiások vizsgálata, ennek kapcsán 

számos olvasás-írás zavarral küzdő gyermeket vizsgáltam és kezeltem. 

A dyslexiások vizsgálatát a Logopédiai vizsgálatok c. kiadványban publikáltam. 

Ezen kívül óvodás dadogó és orrhangzós-pösze csoportokkal foglalkoztam. 
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Rendszeresen részt vettem továbbképzéseken, valamint dyslexia, dadogás és orrhangzós terápia 

témakörben minden évben fővárosi és vidéki logopédusoknak továbbképzést tartottam. 

Bekapcsolódtam a Főiskola keretében működő posztgraduális képzésbe is intenzív 

tanfolyamokon előadásokkal, és az ezt záró vizsgáztató bizottságban is részt vettem. 

Kutatómunkában dr. Palotás Gábor irányításával vettem részt. 

 Szakdolgozatok vezetését és bírálatát több ízben végeztem. 

Munkámat a Gyógypedagógiai Szemlében, a Fejlesztő Pedagógiában, a Főiskola jegyzeteiben, 

a Tankönyvkiadónál és egy ízben a Routledge angol kiadónál, a Logopédiai kiadónál, a Tanári 

kézikönyvben /Raabe Klett kiadónál/, valamint a Rehabilitációs híradóban publikáltam. 

Dyslexiás terápiás programomat és gyakorlókönyvemet a logopédusok ma is használják. 

/Böngésző, Mondd ki! Írd le! Törd a fejed! Útmutatók/ 

Dadogó témakörben " Együtt lenni jó" címmel társszerzőkkel munkafüzetem jelent meg. 

Hazai és nemzetközin konferenciákon is szerepeltem videofilmekkel demonstrált előadásokkal 

/Gdansk, Prága, Budapest, Szeged, Győr, Kaposvár, Tatabánya, Debrecen, Zalaegerszeg, Baja, 

Szarvas, Jászberény, Eger, Veszprém, Pécs stb./. 

Erdélyben Sepsiszentgyörgyön dyslexia és dadogás témakörben 1995-ben elsőként tartottam 

magyar nyelvű logopédiai továbbképzést. 

Az aktív logopédiai munka befejezése előtt "Arany katedra" életműdíjat vettem át az ELTE-n, 

valamint KIVÁLÓ tanár kitüntetést is kaptam. MESTER LOGOPÉDUSI elismerésemet is 

átvehettem. 

Nyugdíjazásom után 5 évig hátrányos helyzetű dyslexiások logopédiai kezelését láttam el a VII. 

ker. Hernád utcai Általános Iskolában.  

Szebényiné Nagy Éva  

 

Dr. Tarkovács Ágnes – gyermekpszichológus 

Palotás Gábort, mint logopédust ismertem meg a 60-as évek második felében. A fiamat vittem 

hozzá az Ida utcai rendelőbe; a foglalkozásokon én is részt vehettem. Csodálattal figyeltem az 

általam addig nem ismert szakembert, aki érdeklődést felkeltően kötötte le a hancúrozásra 

mindig kész kisfiamat, aki az órákon gond nélkül követte az instrukciókat. Sajnos, költözés 

miatt csak rövid ideig járhattunk. 

Pár év múlva mellékálláshoz jutottam a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

Gyakorló Logopédiai Intézetében. Meglepetésemre ott találkoztam ismét, az igazgatói posztot 

betöltő Palotás Gáborral. Munkám abból állt, hogy a pszichológiai problémát mutató 

gyerekeket megvizsgáljam. 
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Részt vettem rendszeres és időközi értekezleteken. Akkor ismerkedtem meg azokkal a 

munkatársakkal, akikkel addig még nem találkoztam. Hamarosan többen megtiszteltek 

bizalmukkal, szabadidőmben a családjukban előforduló problémákat mondták el, és kérték 

segítségemet. 

Az egyéni beszélgetések, rövidebb vagy hosszabb együttlétek szinte családi légköre számomra 

nagy ajándék volt. 

Főállásban az Újpesti Gyermek Szakrendelő idegosztályán dolgoztam. Team-munka 

segítségével próbáltuk a 0-18 éves gyermekek és szüleik problémáinak megoldását. A team Dr. 

Miskolci Orsolya vezető főorvosból, pszichológusok és védőnők együtteséből állt. A különbség 

óriási volt. A gyermek-idegosztály Újpest mellett a XV. és III. kerületet is ellátta, nagy volt a 

forgalom. A beteganyag súlyossága szempontjából is nagy volt az eltérés. A nyugodt, aprólékos 

logopédiai munkával össze sem lehetett hasonlítani. A gyógypedagógus kollégákkal mindig 

volt idő az együttes munkára, a közös vélemény kialakítására. Olyan is volt, hogy együtt 

mentünk családlátogatásra. 

Pszichológusi munkám része volt az óvodáskorú dadogó gyermekek szülei számára csoport 

vezetése. Ebben a csoportban a logopédus munkatársak mellett főiskolai hallgatók is részt 

vettek. 

Az a derű és szakértelem, ami az igazgató, Palotás Gábor működését jellemezte, mindenki 

számára irányadó volt. Ha előfordultak apró súrlódások, sértődések, megbeszélésre mindig volt 

lehetőség. Emlékezetesek maradtak a párperces beszélgetések is - a kis kávézónak berendezett 

szobában. Palotás Gábor korai halála mindannyiunkat megviselt, de az intézmény később is az 

ő általa meghatározott irányt követte. 

Az intézet megszüntetése nem csak a közösségnek, hanem az oda járó gyerekeknek és 

szülőknek is pótolhatatlan veszteséget jelentett. 

Mivel nagy igény volt rá, a szülőcsoportot más keretek között tovább folytattuk a régi 

kollégákkal. Ebben a munkában én a 2017-es tanév végéig vettem részt. 
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Prof. Dr. Tóth Gábor 

Gyógypedagógus, logopédus, klinikai 

fejlődéspszichológus, az 

orvostudományok doktora. Három évig 

(1995-1998) aktívan dolgozott 

logopédusként és tanított 

gyakorlatvezető tanárként is Gyakorló 

Logopédiai Intézetben, majd 

fizetésnélküli kutatói szabadságot kapott 

külföldi kutatómunkájához, ami az intézet működésének a "szüneteltetésével" 

(megszüntetésével) ért véget.  

Az Alapozó Terápiák Alapítvány által létrehozott fejlesztő terápiát először sikerült 

hatékonyan beillesztenie a logopédiai terápia kiegészítéseként, főként általános motoros 

ügyetlenség, expresszív motoros és szenzoros beszédzavarok motoros dominanciájának 

eseteiben.  

A Gyakorló Logopédiai Intézetben szoros együttműködés volt az ott dolgozó szakemberek 

között, így a szakmai csoportmunka is meghatározó jellemzője volt az ott folyó terápiás 

munkának. Részt vett motoros és szenzomotoros afáziák terápiájában (Krasznárné Erdős 

Felícia vezetésével), diszlexia prevencióban, diszlexia/diszgráfia kezelésében és grafomotoros 

készség fejlesztésében (Marosits Istvánné Anikó és Cortivó Erzsébet vezetésével), ugyanakkor 

részt vett óvodás korú dadogó gyermekek szülőcsoportos terápiájában (Mácsai Katalin, Dr. 

Juhász Ágnes, Dr. Tarkovács Ágnes vezetésével és Szántai Gabriella együttműködésével), 

valamint megkésett beszédfejlődés és orrhanzós gyermekek eseteinek komplex logopédiai 

kezelésben (Bittera Tiborné Erzsébet vezetésével). Török Gyulával közösen vezetett 

beszédtechnika órákat és tanított (óraadó tanárként) kiegészítő tárgyakat logopédus 

hallgatóknak. 

Japánban először nemzetközi kutatóként (1998-2000), majd posztgraduális képzés keretében 

gyógypedagógiai mesterkurzus hallgatójaként (2000-2002), később óraadó tanárként is aktívan 

tevékenykedett a Yokohamai Állami Egyetem Pedagógiai Karán (2021-ig). 2006-ban a 

Yokohamai Városi Egyetem Orvostudományi Karának Doktori Iskolájában szerzett PhD 

fokozatot (Fül-Orr-Gégészeten). Tanított logopédus hallgatókat a Kitasato Egyetem Egyesített 

Egészségügyi Kar Rehabilitációs Tanszékén és pszichológus hallgatókat a tokiói Sophia 

Egyetem Humán Tudományok Kar Pszichológia Tanszékén.  
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Jelenleg meghívott egyetemi tanár a Yokohamai Városi Egyetem Orvostudományi Kar Fül-

Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Tanszékén, valamint főállású (kinevezett) egyetemi tanár 

(professzor) a Sagami Női Egyetem Gyermekpedagógia Tanszékén és intézet igazgató a 

Gyermekfejlesztő Központban. Három nemzetközi és két Japán szaklap konzulense és 

szerkesztőbizottsági tagja. 

A felsőoktatási munkája mellet a klinikai szaktevékenységei közé tartozik többek között kora 

gyermekkori intervenció, beszédindítás, mozgásfejlesztés és szenzomotoros terápiák, fül-orr-

gégészeti tumorok sebészeti és egyéb kezelése utáni beszéd- és nyelés terápiája, hangképzési 

zavarok terápiája stb. Havi rendszerességgel tart szakmai továbbképzést pedagógusoknak, 

pszichológusoknak és az egészségügyben dolgozóknak japánul, angolul és magyarul is. 

 


