
        
 

A Teleki Téri Nőegylet, a „Nsí” története 

 
A Teleki Téri Nőegylet, Nsí hagyományai visszanyúlnak az 1920-as évek tradicionális 

nőegyleti feladataihoz, de sokat merítenek az 1938-as zsidótörvények után megélhetés 

nélkül maradt rétegek, csoportok megsegítésére létrejött szervezetek munkáiból is. 

A magyarországi zsidó nőegyletek az 1880-as évektől jól dokumentáltan megtalálhatók az 

imaházak, zsinagógák mellett. A diaszpórában élő zsidók életük legfőbb feladatának a 

jótékonyságot tekintették. A Cödáká, avagy adományozás a közösség továbbélésének egyik 

alapköve volt. 

 

A nőegylet elnökeként saját családom múltját is kutatni kezdtem, és ekkor jöttem rá, hogy a 

VIII. kerületben található Józsefvárosi Izraelita Nőegylet alelnökének rokona vagyok, így 

akár családi indíttatásnak is tekinthetjük, hogy a Teleki téren megszerveztem a közösséget. 

 

A Teleki Téri Imaház újkori történetében 2008 környékén jött el a fordulópont, amikor 

szombatonként annyi nő és lány kezdett lejárni, hogy úgy döntöttünk, nőegyletet alapítunk. 

Első feladatunknak a szombati kiddusok segítését tekintettük, hiszen mi voltunk a 

háziasszonyok a vendégeink között.  

 

Később, a csapat növekedésével feladataink köre is bővülni kezdett. A 2009-es felújításban 

már mi is részt vettünk: a 25 éve elhanyagoltan álló, volt női szakasz megtervezésében, az 

új közösségi helyiség kivitelezésében, a konyha berendezésében sokat segített a nők ötlete, 

ízlése. Miután elkészült a kóser konyhánk, már főzőkurzusokat is tudtunk rendezni a 

Telekin. 

 

Bővebb információ: http://www.telekiter.com/rolunk/noegylet  

Eseményeinkről, híreinkről itt mindig értesülhet az érdeklődő. 

 

 

 

 Gabányi Anna 

           a Teleki Téri Nőegylet elnöke 

 

 

 



Projektek, amelyekben a Teleki Téri Nőegylet az elmúlt években részt vett 

 

               
 

● 2009-ben a Kék szoba, azaz a közösségi helyiség felújítása 

● Kóser konyha kialakítása 

● Főzőkurzusok: barchesz sütés, különböző irányzatok receptjei 

● Mi a kóser? A zsidó háztartás és a nők szerepe – előadássorozat 

● Zsidó ünnepekhez kapcsolódó főzés minden esemény előtt 

● Rendezvényszervezés: az ünnepeket közösen tartjuk meg a zsinagógában 

● Adománygyűjtés: felújításra, mosogatógépre, sütőre, bútorokra és használati 

eszközökre adományokat gyűjtöttünk a közösség részére 

● Emellett a nőegylet tagjai aktívan részt vesznek a Teleki’44 kutatásban, a Teleki téri 

mesék és az Ennél zöldebb már csak tavasszal lesz dokumentumfilmek készítésében 

● Folyamatos részvétel az imaház és a közösség életével kapcsolatos konferenciákon, 

rendezvényeken 

● Beteglátogatás 

● Meghívást kaptunk a Mitbách programra is, ahol felkarolták az Egészséges zsidó 

konyha projektünket 

● A Teleki Téri Imaház képviselete a 2013. és 2014. évi Judafesten 

● 2014-ben a Budapest100 és OSA Csillagos házak programjain helytörténeti séták 

vezetése és az imaház bemutatása 

● Jótékonykodás, ruhagyűjtés a rászorulóknak 

● A 2014. szeptember 22-24. között zajló, a Teleki téri zsidósággal kapcsolatos 

Fiatalabbak és még fiatalabbak című háromnapos konferencia szervezése, továbbá 

előadás a “Nsí” és az Egészséges kóser konyha gasztrónómiai műhelyről 


