
Mimika, gesztus, mozgás, tekintettartás, térbeli távolság a kommunikációban. ―
A paródia. ― Az eufémizmus. ― Tapintat, hazugság. ― Nyilvános és személyes
beszédmód.

Arra  a  kérdésre,  hogyan  lesz  a  szóból  és  a  helyzetből  közlés,  a  korábbi
felfogások olyasfajta metódusokat sugalltak válaszként, hogy az építőelemeket
bizonyos  terv  szerint  össze  kell  raknunk,  s  így  jutunk  el  az  egyre  nagyobb
közlési egységekig. A szerző munkájának alapeszméje, amely végig követhető,
hogy  a  sikeres  kommunikáció  a  viszonyhálózatok  megteremtését  feltételezi.
Másképpen  megfogalmazva:  nincsenek  kész  formulák,  minden  kommunikatív
aktus  kreatív  tevékenységet  tételez  fel.  Az  élő  üzenetváltás,  amely  magában
hordozza  a  beszélő  egyéniségét,  rugalmasabb,  dinamikusabb  társadalmi
érintkezést eredményez.

Kár, hogy a munkát nem teszi teljessé egy olyan bibliográfia, amely tartal-
mazhatta  volna  a  témával  kapcsolatos,  fontosabb szakmunkák címeit;  ebben
helyet kaphattak volna például Montágh Imre ilyen tárgyú művei is. Bár tudom a
választ, hogy tankönyv jellegű munkákhoz nem szokás bibliográfiát mellékel-
ni, legalábbis alsó- és középfokon, mégis meg lett  volna a haszna: erősítették
volna a szerző mondanivalóját.

A munkát elsősorban a leendő gyógypedagógusoknak ajánljuk, de találnak
benne  hasznosítható  módszereket  a  gyakorló  gyógypedagógusok  is,  ugyanis
helyes utat  mutató iránytű  Bánréti  Zoltán sok példát  és  feladatot  tartalmazó
műve.

Subosits István

HELIOS FLASH
(1993. 2. szám)

Jelen ismertetésünkkel megkezdjük az EGK fogyatékos személyeket segítő,
korábban már lapunkban ismertetett HELIOS akciós programja „Helios Flash”
című, kéthavonta megjelenő lapjának szemléjét.  A MAGYE EASE-tagságának
köszönhetően küldi meg a Helios Flash szerkesztősége a lapot egyesületünknek.

A  lap  vezércikke  a  fogyatékos  személyek  első  európai  napjáról,  1993
december 3-ról emlékezik meg. Az esemény fő célja a közösség intézményei-
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nek, nemzeti hatóságainak és a közvélemény figyelmének ráirányítása azokra a
teendőkre,  amelyek  a  fogyatékos  személyek  teljes  integrációjához  szüksége-
sek.  A nemzetközi  nap tartásának  gondolatát  az  ENSZ-közgyűlés  még 1992
decemberében fogadta el. Ebben az évben a hangsúlyt a fogyatékos személyek
jogaira helyezték, különös tekintettel arra, hogy Európa egyes régióiban növek-
szik  a  fogyatékosokkal  szembeni  erőszak.  Ismeretesek  a  diszkrimináció  és
kizárás esetei is. Pl. bírósági ítélet adott helyt néhány turista panaszának, akik
kifogásolták üdülésük megzavarását a szálloda éttermében egyidejűleg tartóz-
kodó fogyatékosok miatt.

A nap legfőbb eseményét kétségtelenül az Európai Fogyatékos Személyek
Parlamentjének  első  ülése  jelentette.  518  fogyatékos  személy  érkezett  a  12
EGK-tagországból, s foglalta el az Európa Parlament tagjainak helyét a brüsz-
szeli, új parlamenti épületben. Megjegyzendő, hogy ezt az új épületet már úgy
építették, hogy minden helyisége alkalmas a mozgássérültek fogadására is.

A lap egy másik cikke beszámol az 1993 októberében rendezett, düsseldorfi
REHA '93  nemzetközi  kiállításról,  melyen  a  fogyatékos  személyeket  segítő,
különböző segédeszközöket mutatták be. 21 országból érkezett az 585 kiállító,
a látogatók száma 46.000 volt. A kiállítással egyidejűleg sportversenyek, kultu-
rális  események  és  konferenciák  is  zajlottak  az  Európai  Közösség  illetékes
bizottságának támogatásával.

Az iskolai integrációról szól egy további ismertetés. A HELIOS II. bizottság
egyik fő célja az iskolai integráció támogatása. A bizottság e program végrehaj-
tása érdekében együttműködik az EGK-tagállamok Integrációs Oktatási  Cso-
portjával (IEG = Integrated Educational Group), melybe valamennyi tagállam
kormánya  két-két  képviselőt,  s  az  EASE egy főt  delegál.  A HELIOS II.  az
oktatás-nevelés minden szintjével foglalkozik a bölcsődei integrált neveléstől a
felsőoktatásig.

Dr. Csányi Yvonne
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