
 

4  Logopédia I. évfolyam 1. szám – 2016. november 

Beköszöntő 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 2008-as megalakuláskor alapszabályá-
ban a logopédia tudományának fejlesztését, a tagok tudományos, módszertani ismereteinek 
elmélyítését, a logopédiai ismeretek társadalmi terjesztését fogalmazta meg, és e cél megva-
lósulása érdekében szakmai folyóirat (II. 2§ (2.) kiadását is körvonalazta. Megvalósításában 
elnökségünk optimizmusa határtalan volt, mert már 2011-ben – az azóta elhunyt Zoltán 
Gábor grafikus jóvoltából – egy pályázatnak köszönhetően megszületett a borítónk terve is, 
amelyet most megismerhet, és reméljük, meg is szeret majd az olvasó. Azonban a 
megjelenésre még öt évet kellett várni! Ezen idő alatt megerősödött szövetségünk: tizen-
három logopédiai szakmai konferenciát és két tematikus szakmai napot rendeztünk, rendes 
tagjává váltunk a logopédusok európai szervezetének, a CPLOL-nek, amelynek munkájában 
azóta két kollégánk képviseletével aktívan részt is veszünk. Minden évben megünnepeljük 
március 6-át, a Logopédia Európai Napját, amelynek köszönhetően társadalmi elismertsé-
günk évről-évre egyre nagyobb lett. A logopédia tudományának és tevékenységének fejlő-
dése, a szakemberek összefogása – no és ami a legnehezebb –, az anyagi források megte-
remtése kellett még ahhoz, hogy a folyóirat terve valóra válhasson, és létrejöhessen egy 
olyan szaklap, amely középpontjába a logopédiát mint tudományt és tevékenységet helyezi. 

Reményeink szerint, ez az évente kétszer megjelenő online tudományos folyóirat tám-
pontot ad majd a kollégáknak, logopédushallgatóknak, a rokon szakterület szakembereinek 
és érdeklődőknek a logopédia legújabb intra- és interdiszciplináris eredményeiről, kutatá-
sokról, vizsgálatokról, terápiás lehetőségekről, a szakma legfontosabb hazai és nemzetközi 
történéseiről. 

Az MLSZSZ elnöksége által jóváhagyott szerkesztőbizottság – főszerkesztő Lőrik József, 
főszerkesztő-helyettes Kas Bence, tagok: Aszalai Anett, Imre Angéla, Mészáros Andrea, 
Mészáros Éva, Sósné Pintye Mária, Tar Éva, Ványi Ágnes –  a garancia erre.  

Kívánunk nekik sikeres munkát, hogy ez a folyóirat méltó legyen ne csak a nagy elődök-
höz: Kempelen Farkashoz, Simon Antalhoz, Szilágyi Jánoshoz, Baranyai Gyulához, Vaday 
Józsefhez, Tolnai J. Bélához, Roboz Józsefhez, Sarbó Artúrhoz, Istenes Károlyhoz, Sulyomi-
Schulmann Adolfhoz, hanem a mi személyes mestereinkhez is: Kanizsai Dezsőhöz, Vértes O. 
Andráshoz, Palotás Gáborhoz, Subosits Istvánhoz, Kovács Emőkéhez, Mérei Verához, 
Montágh Imréhez, Meixner Ildikóhoz és a fiatalon elhunyt Ajtony Péterhez is.  

Köszönet illeti a gyógypedagógia és a határtudományok folyóiratait is (Néptanítók Lapja, 
Magyar Gyógypedagógia, Gyógypedagógiai Szemle, Beszédgyógyítás, Fejlesztőpedagógia), 
hiszen – interdiszciplináris szemléletüknek köszönhetően – az elmúlt 130 évben tőlük kapott 
publicitást a logopédia, hogy megmutassa a tudományos fejlődés irányait. A mi folyóiratunk 
is folytatja ezt a hagyományt: kapuit kitárja az interdiszciplináris tudományterületek előtt is.  
 
Budapest, 2016. november 8. 

Fehérné Kovács Zsuzsanna 
felelős kiadó 

a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 
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