TÁJÉKOZTATÓ
2014.07.23.
„MAGYAR-ZSIDÓ NŐI ÉLETUTAK” NEMZETKÖZI KONFERENCIA
a megemlékezés, megbékélés és példamutatás jegyében a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014”
tiszteletére
Helyszín: Danubius Hotel Gellért, Budapest, Gobelin terem
Időpont: 2014. július 21. 10:30-17:30 között
Az MNKSZ rendezvényét szeretve tisztelt barátunk és mentorunk
Judith Müller Oscar és Pro Európa díjas parfümkreátor emlékére ajánlottuk fel
A konferencia nyelve: magyar és angol, szinkrontolmácsolással
A konferencián fotó- és videofelvétel készült
A Miniszterelnökség a „Civil Alap 2014 – pályázati program” keretében támogatta a Magyar Női Karrierfejlesztési
Szövetség (MNKSZ) a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” tiszteletére beadott pályázati programját. Ennek,
valamint az MNKSZ tagjai és támogatói önkéntes munkájának, valamint kiegészítő támogatásoknak köszönhetően
lehetővé vált a „Magyar-zsidó női életutak” című nemzetközi konferenciánk megszervezése a megemlékezés,
megbékélés és példamutatás jegyében Budapesten, a Gellért Hotelben 2014. július 21-én. A rendezvény, mint az
Emlékév különleges – egyetlen női rendezvénye – felkerült a Holokauszt Emlékév hivatalos honlapján
(www.holokausztemlekev2014.kormany.hu) található eseménynaptárba. A konferenciát széleskörű érdeklődés
övezte: a nap folyamán 160 részvevő jött el. Budapesten kívül sokan jöttek el vidéki városokból (Győr, Pécs,
Debrecen, Szeged, Lőrinci, stb.), külföldről pedig 10 európai országon kívül Izraelből, az USÁ-ból és Kanadából.
CÉLUNK:
A 10 éves MNKSZ a téma iránti elkötelezettsége, szakmai háttere és nemzetközi kapcsolatai alapján, a
Magyarországon és a világban élő magyar-zsidó származású nőket kívánja megszólítani és mozgósítani az
antiszemitizmus elleni programja keretében, hogy tehetségükkel, tudásukkal és Magyarország iránti személyes
elkötelezettségük alapján, járuljanak hozzá a magyar demokráciához és az ország felemelkedéséhez.
A debreceni születésű, új hazájában, Izraelben és a világban híressé vált Judith Müller Oscar és Pro Európa díjas
parfümkreátor példáját segítségül hívva akarjuk megfogalmazni, hogy mi, XXI. századi nők, milyen fontos szerepet
vállalunk a rasszizmus, antiszemitizmus minden térhódításával szemben.
A rasszizmus elleni sikeres harc legfontosabb eleme, ha a kisebbségek és a többségi társadalom képviselői
közösen lépnek fel minden megkülönböztetés, megalázás, így az antiszemitizmus ellen is. Ezért rendezvényünk
nem csak az érintetteknek szól – sokkal szélesebb kört kívánunk megszólítani: a magyar zsidókat és mindazokat,
akik a rasszizmust, az antiszemitizmust elítélik.
Fontosnak tartjuk, hogy rendezvényünket majdan bemutassuk világszerte, mert az ehhez szükséges
szakértelmünk, elszántságunk mellett a kapcsolati tőkénk is megvan, az Európai Unióval és az ENSZ-szel, valamint
számos női és emberi jogi szervezettel kialakított együttműködésünkön keresztül.
2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal rendelkező civil szervezetként” részt
vehetünk az ENSZ / ECOSOC munkájában. Ezáltal szorosabbá válhatnak az ENSZ és az európai kapcsolatok
olyan globális ügyek, mint a női esélyegyenlőség, fenntarthatóság és az emberi- női jogok területén.
Szeretnénk a programunk fenntarthatóságát biztosítani:
A kommunikáció legmodernebb eszközeivel érünk el minden korosztályt és biztosítjuk a fenntarthatóságot az új
magyar-angol nyelvű honlapunkon. Továbbá, az interneten elérhető lesz a konferencia anyaga, benne videó és
fotóanyag. A honlapon megjelenő anyagokat folyamatosan bővítjük, mert missziónknak tekintjük, hogy kiváló,
példaképül szolgáló magyar-zsidó nőknek emléket állítsunk az elkövetkező generációk számára!

INDOKLÁS
A II. Világháború sok millió zsidó és roma halottjának, valamennyi áldozatának és lelkileg megviselt túlélőjének
mára már a második nemzedéke is felnőtt. Közöttük sok a nő, akiknek kétszeresen is nehéz szembesülni életük
kihívásaival – fel kell tudniuk dolgozni a családjukat ért történelmi megpróbáltatásokat és szembenézni a női
létezésük jelenkori problémáival. Több tanulmány bizonysága szerint is, bár már békében születtek, ők mégis
saját, megélt élményként hordozzák a Soá borzalmait, az övéik elvesztését.
A jelen „Magyar-zsidó női életutak, nemzetközi konferencia a megemlékezés, megbékélés és példamutatás
jegyében a Magyar Holokauszt Emlékév tiszteletére” című konferencia szervezője, a Magyar Női Karrierfejlesztési
Szövetség fontos lehetőséget kínált arra, hogy küldetésünk szerint a női sorsok, életutak egy fajta összegzését
megadjuk. Ki ismerné jobban a nők, köztük a hátrányos helyzetű, diszkriminációnak kitett nők - gondolkodását,
múlthoz, jelenhez, jövőhöz való viszonyát, mint éppen mi, akik a női életpályák, sikerek és eredmények
felmutatására szerveződtünk.
2012-ben hunyt el szeretve tisztelt barátunk, mentorunk, Judith Müller, akinek élete emblematikusan sűríti magába
mindazt, amit egy múlt századi öntudatos zsidó nőnek meg kellett élnie. Judith családja a II. Világháborút követően
hagyta el az országot, és települt le az izraeli Haifán. Judith, mint víz-árus kezdte, majd miután letöltötte az
Izraelben a nők számára is kötelező katonaidejét, kitanulta a kozmetikus szakmát. De ő ennél többre vágyott,
elment tanulni a divat, a sikk, a szépség fővárosába, Párizsba, ahol kivételes személyiségének köszönhetően tagja
lett Cocteau barátai körének. Azok közé tartozhatott tehát, akik a kor szellemi irányzatait nemcsak képviselték, de
létre is hozták.
Visszatérve Izraelbe megalapította parfümgyárát, és megalkotta a Bat- Shebát, a világ első nemzeti illatát, amely
meghozta számára a legnagyobb szakmai elismerést, a „Parfüm Oscart”. A későbbiekben fontos szerepe volt a
Holt-tengeri iszap gyógy- és kozmetikai hatású termékeinek kifejlesztésében és népszerűsítésében.
Magánéletében is megtapasztalt mindent, amit csak egy nő megjárhat, a legsötétebb mélységtől a
legverőfényesebb magasságokig. Alig párnapos korában elvesztette a fiát, és ezt soha nem tudta – ahogy egyetlen
anya sem – feldolgozni. Boldogsággal töltötte el viszont Juli lánya életútja, akit Svájc egyik legelegánsabb
iskolájában taníttatott meg mindarra a tudásra, amire egy modern nőnek szüksége lehet, hogy ne csak
kiegyensúlyozott, boldog magánéletet élhessen, de karriert is építhessen.
Judith Müller teljes életet élt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy élete vége felé a tőle megszokott odaadással
végzett hospice munkát, és ebben a tevékenységében éppen olyan elkötelezett volt, mint amikor karrierje csúcsán
részese lett az izraeli asszonyok békedemonstrációinak. Judith Müller élete példa lehet minden asszonynak arra,
miként kell fontos és jó dolgok mellett elköteleződni és a történelem okozta szenvedéseken túllépve családot és
karriert építeni, és miként kell világpolgárként is egy életen át megmaradni lokálpatriótának. Miközben a világ
legkülönbözőbb helyein érezte otthon magát, egyetlen percre sem felejtette el imádott városát, Debrecent, valamint
Szabó Magdával is közös almamáterét, a híres Dóczy-t. Mi sem bizonyítja jobban kötödését szülővárosához, mint,
hogy mindig, ha Magyarországon járt, még utolsó útján is, meglátogatta régi fészkét, és hogy élete végéig egyik
legjobb barátnője, a debreceni Bornemisza-Sarkady Éva asszony maradt.
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