A „Magyar-Zsidó Női Életutak” Konferencia Tisztelt Előadói és Résztvevői!
Tisztelt Nagykövet Hölgyek és Urak, a Diplomáciai Testület Tisztelt Képviselői!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Nagy örömmel üdvözlöm a „MAGYAR-ZSIDÓ NŐI ÉLETUTAK” nemzetközi konferencia
résztvevőit, akik azért találkoztak most Budapesten, hogy közösen tegyenek a
megbékélés és a példamutatás érdekében.
A rendezvényre a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” keretében, mint egyedülálló
női konferenciára került sor. Köszönöm a szervezőknek és köszönöm minden
résztvevőnek, hogy ezt a missziót felkarolta, képviseli és erről itt és most további
gondolatokat fogalmazhatunk meg.
„Mindenütt, ahol emberi lábnyomra bukkansz, ott vagyok Én, a Mindenható” idézte
Raj Tamás rabbi a Talmudot egy tanításában.
Izrael hite szerint Isten tehát velük ment a száműzetésbe, oda is „elkísérte” őket.
Keresztény emberként én is hasonlóan gondolkodom, hogy a bajban, az üldöztetésben
az Úr velünk van, elkísér.
A II. világháború szörnyűségei, a holocaust rettenete, az ember és az emberiség
tragédiája, az emberiesség ellen elkövetett gyalázatos gaztettek sorozata
mindnyájunkat sújtotta - mert emberségében mindenki egy.
És mint ilyen egyenrangú a másik emberrel.
Hazánk, Magyarország is nemcsak az áldozatokat veszítette el, hanem ennél sokkal
többet. A túlélőket és az utódokat is. Ezért a zsidó-magyar együttélést, amely minden
atrocitás ellenére itt van közöttünk, csak feltétel nélküli empátiával és tapintattal
lehet újjáéleszteni.
Én ebben kívánok szerepet vállalni.
Az elmúlt években magam is közelebb kerültem ahhoz, hogy jobban megismerjem a
zsidóság, a zsidó emberek sorsát, a zsidó női életutakat.
2006 óta tagja vagyok az Interparlamentáris Unió Magyar-Izraeli Baráti
Tagozatának. Az 1889-ben alapított IPU a szuverén államok parlamentjeinek
együttműködését segítő szervezet.
Az elmúlt évben hivatali tisztségemnél fogva örömmel tettem látogatást az Izraeli
Parlamentben, a Kneszetben.
Jeruzsálemben találkozhattam Gila Gamliel
asszonnyal, a Kneszet alelnökével, és Tzachi Hanegbi úrral, a Kneszet Izraeli-Magyar
Baráti Tagozatának elnökével.
A Yad Vashem Múzeumban felkerestem az Emlékezés Csarnokát, meggyújtottam a
lángot és fejet hajtottam az áldozatok emlékművénél.
Ez év január végén a Nemzetközi Parlamenti Képviselők Küldöttségének tagjaként,
Magyarország képviseletében részt vettem a Holokauszt áldozatainak Nemzetközi
Emléknapján, az Auschwitz-Birkenaui táborok felszabadításának 69. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepi megemlékezésen.
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Kedves Vendégeink!
A magyar-zsidó női életutakról nem lehet anélkül beszélni, hogy ne emlékeznénk meg
a vészkorszak során, a nők szívósságáról és küzdelméről, mellyel biztosították a
családok megmaradását. Csak a nők kitartó szívóssága és életigenlése volt az, amely
mindig összeszedte a széthullott család morzsáit, újraélesztette a közösséget, esélyt
adott a túlélésre, és ezáltal beteljesítette a megmaradás parancsát.
Ha mód és lehetőség volt rá a nők mindig vágytak a kiemelkedésre, a szépre, a jóra és
ennek a világgal való megismertetésére. Így lettek elismert, híres és sikeres emberek
közöttük, a tudomány és a művészetek területén is.
Az a hölgy, akire a konferencia emlékezik, a maga nemében művész volt. A
parfümkészítés nagyasszonya. Judith Müller hitt a közös munkában, és a közös
sikerekben. Az ősi tudásban, és annak továbbvitelében. Kutatta és felhasználta a
Biblia ősi titkait, a bibliai olajok, füvek, virágok titkát. Így született meg az első izraeli
nemzeti illat, a Bat Sheba parfüm és a King David Men's Cologne nevű kölni.
Judith, a szépség, az elegancia, a mosoly és a szeretet hírnökeként, mint a parfümök
és illatszerek királynője sokat tett a női önbizalom erősítéséért. Elkötelezett volt az
iránt, hogy a nők, asszonyok elegánsak és vonzóak legyenek Hebron Rózsája-ként,
akik annyira szerencsések, hogy a szépség ajándékát kapták a Teremtőtől.
Ez az ajándékba kapott szépség azonban nem önmagáért való.
Coco Chanel gondolatával szeretném zárni köszöntőmet:
„Ha szépülni szeretnél, a lelkeddel és a szíveddel kell kezdened, mert addig egyetlen
kozmetikum sem fog hatni!”
Isten hozta Önöket, érezzék, érezzétek jól magatokat!
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