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Kedves Barátaink, látogatóink, sorstársaink, konferencia iránt érdeklődők! 

 

Szeretettel köszöntök mindenkit a WFD - SINOSZ együttműködésében szerveződő 3. nemzetközi 

konferencia honlapjának látogatójaként. 

 

A SINOSZ elnökeként és európai parlamenti képviselőként is hatalmas megtiszteltetés, hogy 

Budapest  adhat  otthont a WFD következő nemzetközi konferenciájának  amelyre  2017. november 

8 - 10 között a Budapesti Kongresszusi Központban kerül sor. 

 

A konferenciának a „Társadalmi befogadás a jelnyelven át” címet adtuk. A témaválasztásban 

erkölcsi támaszunk, hogy a jelnyelvet a Magyar Alkotmány a magyar kultúra szerves részeként 

kezeli. Azt bizonyítja, hogy a döntéshozók hazánkban is megértették: a jelnyelv az egyetlen út, hogy 

mi siketek állampolgárok önazonosak legyünk és részt vegyünk a társadalom életében.   

A WFD 3. Nemzetközi Konferenciájának célja, hogy a jelnyelv és a siket kultúra területén dolgozó 

szakembereket összefogja és lehetőséget biztosítson arra, hogy a jelnyelv anyanyelvi szintű 

elfogadtatása érdekében hazai és nemzetközi szinten erősítse az összefogást. A Siket Kultúra jobb 

megértésén keresztül a világ közel 60 milliós jelnyelvhasználó közösségére és arra hívjuk fel a 

figyelmet, hogy a siketek társadalmi integrációja nem csupán az egyén, hanem a társadalom 

szempontjából is előnyt jelent. 

 

A konferencia egyik fontos hazai célkitűzése, hogy a kétnyelvű oktatás -  amelyet a világ számos 

országában az egyetlen alkalmazható oktatási útként kezelnek - létjogosultságáról, annak 

szükségességéről nemzetközi szaktekintélyek érvelésével meggyőzzük végre a magyar  

szurdopedagógus társadalmat és kimondjuk: itt az ideje, hogy hazánkban végre  jelnyelven  

oktassák a siket gyermekeket. 

 

 

http://www.sinosz.hu/


A tudományos konferenciára hozzávetőlegesen 1000 fő résztvevőt várunk a világ minden tájáról. A 

rendezvényen emberi jogi, tudományos és civil szervezetek részvételére is számítunk.  

 

Ezúton is köszönjük az EMMI anyagi és erkölcsi támogatását. Reméljük,  hogy szép számmal 

tudunk bevonni kiállítókat, további támogatókat és önkénteseket akikkel összefogva egy sikeres és 

emlékezetes rendezvényt valósítunk meg. 

 

2017-ben ünnepeljük a SINOSZ – mint Magyarország legnagyobb múltú fogyatékosokat tömörítő 

szervezete - működésének 110 éves jubileumát.  Budapest egy élettel teli város ahol történelmi 

épületek, egy különleges kultúra, ízletes ételek várnak, egy hely, ahol a SIKET KULTÚRáról 

tapasztalatokat cserélhetünk és közösen ünnepelhetünk.  

 

Budapest vár Rád, a SINOSZ számít Rád! 

 

 

Dr. Kósa Ádám  

SINOSZ országos elnöke, európai parlamenti képviselő, szervező bizottság elnöke   

  

 

  

 

 


