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Mádi rabbiház – Egy új fejezet kezdete

Meghalt a magyar 
rabbik korelnökeÚjraéledő múlt

Gyerekkorom egyik legmeghatá
ro zóbb utazása volt valamikor 
a ’90es évek derekán. Mád, 
Olasz liszka, Bodrogkeresztúr, 
az tán „hazafelé” vettük az irányt 
nagyapám szülőfalujába, Sza
mos szegre. Egyszerre volt lé
legzetelállítóan borzalmas és 
szív fájdítóan gyönyörű utazás. 
A múlt nyomai közt botladoz
tunk, lepusztult temetők, félig 
le omlott zsinagógák jelölték ki 
az utunkat. 

Az egyik legélesebb emlé
kem a mádi rabbiházról van. 
A sártenger közepén düledező, 
mocskos és lepusztult ház ve
randáján, szá rítókötélen ócska, 
agyonmosott ruhákat lenget a 
szél. A rabbiház, ami egykor a 
tudásnak és szentségnek adott 
ott hont, leírhatatlan állapot
ban volt. Szinte ta pintható volt, 
hogy ez a világ vég érvényesen 
bekebelezte azt a régit, amiben 
a magyar falvak ban zsinagó

gákra, jesivákra, mik vékre és 
rabbiházakra volt szük ség. Ha 
valamiben biztos vol tam aznap, 
akkor az az volt, hogy azon a he
lyen zsidóság töb bé nem lehet.

Tévedtem. Ma újra kóser 
kony ha van a mádi rabbiházban, 
újra szent könyvek töltik meg a 
pol cokat, és újra imádkoznak fa
lai között. Az EMIH Csodarab
bik útja elnevezésű programja új 
életre keltette. Múlt héten, 1944 
óta először szombattartó zsi
dók töltötték a szent sábeszt a 
rabbiházban. Nem is akármilyen 
zsidók, hiszen a világ több pont
járól – Angliából, Belgium ból, az 
Egyesült Államokból és Auszt
ráliából – érkezett 45 fős cso
port tagjai között többen má di 
gyökerekkel rendelkeztek. Így a 
szervező Nussenzweig család nak 
is innen származnak az ősei, és 
a csoporttal tartott a híres mádi 
rabbinak, Echrenreich Cháim 
Cvinek a leszármazottja is. 

A sábáton különlegesen lé
lek emelő hangulatban telt, 
szin te érezni lehetett az egykor 
itt élt cádikok jelenlétét. A rab
bi házban korhűen berendezett 
rabbiszobában, ahol egykor 
Ech ren reich rabbi tanult és taní
tott, most újra Tóramagyarázat 
hang zott el. A zsinagóga, mely 
régi szépségében tündököl, 
meg telt imákkal.

A mádi rabbiház tehát újra 
meg nyitotta kapuit, az emeletén 
ki alakított zarándokszállás vár
ja a látogatókat, akik szeretnék 
meg ismerni a környék zsidósá
gának történetét, azokat, akik 
csa ládfájuk után kutatnának és 
azokat, akik egyegy imát mon
danának el a környéken ta lálható 
cádik síroknál. A Csoda rab bik út
ján járva egyszerre te kinthetünk 
a múltba, és reménykedhetünk 
az eddig elképzelhetetlenben. 

Steiner Zsófia
http://csodarabbikutja.hu/hu

Hétfőn, 94 éves korában, tüdő
gyul ladásban hunyt el a legidő
sebb magyar rabbi, Szofer Jo
chánán, az utolsó azon rabbik 
közül, akik kényszerűségből 
aláírták az ortodoxia beolva
dását a MIOKba, a Mazsihisz 
jogelődjébe 1950ben. 

Szofer rabbi a háború után 
újraalapította nagyapja je si váját 
Egerben, majd Jeruzsá lem be 
települt közösségével és isko
lájával. Iskolájában támogatta 
a Holokausztban elárvult gyer
mekeket. Élete végéig figye lem
mel kísérte a magyar zsi dóság 
sorsát, és a rendszervál tástól 
kezdve szorgalmazta az orto
doxia újbóli önállósodását. 

Szofer rabbi a pozsonyi 
Chá tám Szofer leszármazottja 
volt, és korunk egyik legna
gyobb Tóratudósaként tartot
ták számon. Tisztelettel volt 
a chászidizmus iránt, nagy
ra tartotta a lubavicsi Rebbe 
mun káját és küldötteit is. 

Halála napján tartott teme
té sén tízezrek vettek részt, 
töb bek között Reuven Rivlin, 
Iz rael Állam elnöke is a bú
csúztatói között volt. 

Hittanoktatás
201617ben is folytatódik az 
EMIH hittanoktatása, mely nek se
gítségével az állami is ko lákba járó 
gyerekek is meg  ismerkedhetnek 
vallási gyö  kereikkel. Az infor
mális, él mény alapú oktatási 
prog rammal játsz va tanulnak a 
gye rekek. A szü lők gyermekeik 
iskolájában je lezhetik, ha ebben 
az évben a hit és er kölcs tan tan
tárgy keretében ezt a programot 
szeretnék választani. 



2 2016. február 26.

Hetiszakasz
Az aranyborjú következményei

Imaidők
Talmud Egylet – Sász Chevra Zsinagóga (VI., Vasvári Pál u. 5.)
Vasárnappéntek: 8:00 Reggeli ima
Vasárnapcsütörtök: 17:00: Délutániesti ima (a Keren Orban)
Péntek: 13:00: Délutáni ima (a Keren Orban), 
  16:30: Hetiszakasztanulás, 17:00: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 8.45: Hetiszakasztanulás, 9:15: Reggeli ima, majd Kidus
  16:55: Délutáni ima, majd szeudá slisit

Óbudai Zsinagóga (III., Lajos utca 163.)
Vasárnap és állami munkaszüneti napok: 10.00: Reggeli ima 
Hétfőpéntek (munkanapokon): 6.30: Reggeli ima
Péntek: 18.00: Tanulás
  18.30: Kábálát Sábát, majd Kidus
Szombat: 9:15: Hetiszakasz a kabbala tükrében
  10:00: Reggeli ima, majd Kidus

Zsidó híradó
Zsidó temetőben temethetik el 

a mártírokat

Igaz könyörület
Az aranyborjú megsemmisítése 
után Mózes kereste az utat, ho
gyan tudnák a zsidók elnyerni 
Is ten bocsánatát. Ennek az út
nak a végén Isten megmutatta 
Mó zesnek a könyörület 13 isteni 
att ribútumát, ezzel utat nyitva a 
kö vetkező generációk számára, 
hogy megbocsátást nyerhesse
nek.

„És elvonult az Örökkévaló 
előt te és kiáltotta: Az Örökkéva
ló, az Örökkévaló, irgalmas és 
kö nyörületes Isten, hosszan tű
rő, bő kegyelmű és igazságú! 
Megőrzi a szeretetet ezer íziglen, 
megbocsát bűnt, elpártolást és 
vétket...” (2Mózes 34:67).

Fenti pászukkal kapcsolatban 
fel merül a kérdés: az igazság mi
ért szerepel, mint attribútum? 
Az irgalom és kegyelem érthető, 
hogy jön a sorba az igazság? Az 
igaz ság csak szigorú és őszinte 
ítél kezésben tud megnyilvánul
ni, nem hagyhatja figyelmen kí
vül a hibákat, vétkeket, kihágá
so kat. Akkor miért említjük a 
kö nyörület egyik Isteni attribú
tu maként? Hogy említhetjük 
egy lapon az irgalommal, kegye
lemmel?

A hibáink és kudarcaink csak 
fe lületes szinten léteznek. Az 

időnknek csak egy kis részében, 
s személyiségünknek csak egy 
kis részét érintik. A vétek szó 
hé berül nem is annyira vétket je
lent, mint inkább hiányosságot. 
Alapvetően nem vagyunk rossz
ra „programozva”, egyszerűen 
csak nem használjuk ki lehető
ségeinket maradéktalanul, így 
néha hibát vétünk, mulasztunk. 
A könyörület tizenhárom Is teni 
attribútumával kapcsolat ban 
szoktuk megemlíteni a „tsu vá” 
fogalmát, amit visszatérésként 
fordítunk. Visszatérés az egyén 
valódi énjéhez, a saját útjá hoz 
melyen újra kiaknázhatja eddig 
ki aknázatlan képességeit, lehe
tő ségeit. Ez a lehetőség, ez a 
mély tartalom, mely mindany
nyiunk része, érintetlen marad, 
bár mit is teszünk.

A legnagyobb tájfun is csak a 
felszíni vizeket zavarja meg, az 
óceán mélye mindig nyugodt és 
zavartalan. Lényünk legalapve
tőbb, legelemibb részében iga
zak és jók vagyunk, hiszen ben
nünk van az isteni esszencia. 
Ezt bármikor megláthatjuk ma
gunkban, másokban. A mi vá
lasztásunk meglátni.
Kovács Kristóf rabbi növendék 

Shlomo Yaffe írása nyomán

Szakaszunk – Ki Tiszá (2Mó
zes 30:11–34:35.) – közli az el
ső ízben megejtett zsidó nép
számlálás utasításait, vala mint 
a Szentélyben használt ke nőolaj 

és füstölőszer készí té sének 
mód ját. A szakasz fő té mája az 
aranyborjú készíté sé nek botrá
nyos ténye és annak nemzedé
kekre szóló következményei.    

Megállapodás született: a 
Kozma utcai zsidó temetőben 
helyezik örök nyugalomra zsi
dó szertartás szerint a Margit 
híd lábánál talált csontokat. 

Február 22én a fővárosi 
önkormányzat főpolgármes
teri hivatalában találkoztak a 
Nemzeti Örökség Intézetének, 
a Főpolgármesteri Hivatal
nak, a Miniszterelnökségnek, 
és az Igazságügyi Szakértői 
és Kutató Intézeteknek ille
tékesei a három zsidó egy
ház, az EMIH, a MAOIH és a 
MAZSIHISZ képviselőivel.  

Ahogy arról korábban be
számoltunk, 2011ben búvá
rok emberi maradványokat 
találtak a Duna medrében, 
amelyekről szakértők megál
lapították, hogy a Dunába lőtt 
zsidók maradványai lehetnek. 
A zsidó közösségek azóta pró
bálják elérni, hogy vallásunk 

előírásainak megfelelően, 
méltó módon temethessék el a 
mártírok földi maradványait. 
2016 februárjában az EMIH 
egy vallásjogi állásfoglalás 
kíséretében szólalt fel annak 
érdekében, hogy a hatóságok 
rendezzék a temetetlen áldo
zatok sorsát. 

Többek között ennek volt 
köszönhető a mostani egyez
tetés, melyen a három zsidó 
hitközség egyhangúan lépett 
fel a temetés kérdésében. A fe
lek megállapodtak arról, hogy 
a csontokat a Kozma utcai 
zsidó temetőben zsidó szer
tartás szerint helyezik örök 
nyugalomra. A temetésen 
részt vesznek majd a törté
nelmi egyházak képviselői is.  
A temetés szervezéséről és a 
költségek fedezéséről a három 
zsidó egyház közösen gondos
kodik. 
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Készült a lubavicsi Rebbe 
életét feldolgozó archívum 

videóinterjúja alapján. 
Az archívum magyar nyelvű 

változata itt érhető el: 
www.youtube.com/alubavicsirebbe 

Napi bölcsesség
Milyen csodák vannak?
Vannak nyílt csodák, ame
lyek megtörik a természet 
tör vényeit, mintha azok je
lentéktelenek volnának. Ezek 
olyan csodák, amelyeket 
bármely bolond észlelhet.

Aztán vannak csodák, 
ame lyek felismeréséhez – 
ah hoz, hogy észrevegyük, 
hogy igen, itt valami szokat
lan dolog történt – gondola
tokra van szükség.

És vannak oly nagy cso
dák, oly csodálatosak, hogy 
a Teremtőn kívül senki sem 
is meri fel őket. Ezek azok a 
csodák, amelyek folyamato
san megtörténnek, minden 
másodpercben.

Tzvi Freeman a lubavicsi 
Rebbe tanításai alapján

A Rebbe, a nők felszabadítója
Fiatalkoromban Williams burg
ben éltem, ahol akkoriban sem
mi érdekes nem volt egy korom
beli zsidó lány számára. Még ha 
va lamelyik Rebbe tartott is vol
na valami hászid eseményt, nők 
ar ra nem mehettek el, ki voltak 
zár va, és most beszélhetünk 
bár melyik csoportról, legyen az 
szat mári vagy „klojzenbergi”.

A lányok és nők közösségi 
élet be szervezése a Rebbe úttörő 
mun kásságához köthető. Sehol 
más hol nem találkozhattunk 
er re való törekvéssel, s az igazat 
meg vallva, a legtöbben nem is 
ér tették a Rebbe célját és igyeke
zetét ezzel kapcsolatban.

Ki más bátorította a nőket 
úgy, ahogy a Rebbe tette? Ki be
szélt a nőkről úgy, ahogyan ő, 
s adta tovább ezt a szemléletet 
má soknak?

A lubavicsi nők lettek legko
rábban „felszabadítva”, s mind
ezt úgy, hogy nem is kellett har
colnunk érte, a Rebbe harcolt 
he lyettünk, értünk.

Úgy küzdött értünk, s emelt 
min ket piedesztálra, hogy kér
nünk sem kellett.

A Rebbe megérezte a modern 
kor zsidó nőire váró kihívá sokat, 
amikkel szembe kell majd néz
niük. Látta, ha a nők nem lesz
nek a napi judaizmus szerves, 
élő részei, akkor majd másnak 
lesz nek.

Mikor sliáhokat küldött a vi
lág különböző helyeire, sosem a 
fér jet és feleségét küldte, hanem 
hangsúlyozottan egy párt, kü lön 
nekik szóló feladattal.

Férjemet és engem Milánóba 
kül dött. Abban az időben, 1958
ban még semmi sem volt itt, így 
fér jem mindig nagyon izgatott 
volt mikor New Yorkba utazott 
vissza, konzultálni a Rebbével.

Pontosan emlékszem arra, 
amikor meg kaptuk az engedélyt, 
hogy New Yorkba menjünk. Egy 
tele fa xot küldtünk – akkoriban 
ez volt a bevett kommunikációs 
csa torna – s a titkárától kaptunk 
vá laszt: „a Rebbe azt üzeni, ha a 
fe leséged is teljesen egyetért ez
zel, és biztos vagy benne, hogy 
van vízumod visszautazni, ak

kor eljöhetsz New Yorkba Áv hó 
20án.”

Áv hónap huszadik napja 
volt a Rebbe apjának a jorcájtja. 
Így férjem New Yorkba ment, én 
meg otthon maradtam. Mikor 

meg érkezett, először elbeszélget
tek, majd a Rebbe egy különös 
ké réssel fordult a férjemhez. Ar
ra kérte, hogy írja le milyen a 
kap csolatunk egymással házas
párként.

Azt hiszem nagyon tetszett 
ne ki, hogy egy orosz fiú és egy 
ame rikai lány együtt van, sőt mi 
több, kitűnő kapcsolatot ápol, 
mindezt úgy, hogy közben a vi
lág egy másik részén teljesítenek 
kül dötti missziót, távol a család
jaiktól. A férjem természetesen 
ele get tett a Rebbe kérésének. 
Sa ját véleménye szerint rengeteg 
jó, hízelgő dolgot írt rólam, így 
be fejezésképp még hozzátette, 
nem biztos, hogy ilyen sokat kell 
ír nia az érdemeimről. Mikor a 
Reb be elolvasta, a végén áthúzta 
a „nem” szót, és aláhúzta a „biz
tos” szót, mielőtt visszaadta vol
na a férjemnek. Ilyen volt az ő 
hoz záállása.

És akkor most elmesélem az 
aján dékom történetét.

Mielőtt a férjem hazajött vol
na, elhatározta, hogy vesz nekem 
va lami édességet, mert tudta, 
hogy élekhalok értük, de abban 
az időben Milánóban nem igen 
volt elérhető kóser pékség. Így 
el ment a Kingston sugárúton 
ta lálható Lowen’s pékségbe, s 

meg vette azt a süteményt, ami
ről tudta, hogy a kedvencem. 
Ké sőbb, Hodakov rabbi, a Rebbe 
egyik fontos embere kérdezte: 
„A feleségednek viszel ajándé
kot?” „Igen” – mondta a férjem. 

Ho dakov rabbi tovább faggatta: 
„mit viszel neki?” Mire ő annyit 
mondott: „süteményeket”. „Ez 
na gyon kedves tőled” mondta 
Ho dakov rabbi, „de kéne valami 
igazi ajándékot is vegyél neki, 
va lamit, ami aranyból van.”

Azt tanácsolták neki, hogy 
ve gyen nekem egy órát. Simpson 
rab bi, aki akkor kezdett tevé
kenykedni az ékszeriparban, 
egy halom órát rakott férjem elé 
hogy válasszon. Így ő, Hodakov 
rab bi és Groner rabbi voltak ott, 
ha nem tévedek, s hárman vitat
ták meg, melyik órát kéne meg
venni. Egy idő után, Hodakov 
rabbi fog ta az összes órát, s a 
Rebbe elé vitte őket, hogy ő ad
jon tanácsot, melyik lenne a leg
jobb választás.

A Rebbe azt mondta: „Ha 
van még rá idő, válaszd ennek 
az órának az óraművét, és a má
siknak a szíját. Ha sietned kell, 
csak vidd el az előbbi órát egész
ben.”

Majd levett a könyvespolcról 
egy friss kiadású Ros Hásánái 
és Jom Kipuri imakönyvet, s azt 
mondta: „Ez meg az én ajándé
kom neki...”

Sokszor annyira intenzí
ven dolgozunk feladatunkon, 
hogy elfelejtjük, milyen fontos 

a házastársunkkal való kap
csolatunk. Egy mély, szerető 
kapcsolat férj és feleség között 
sok mindent megváltoztat. Ez 
nagyon fontos mind az ottho
ni légkör, mind a kinti világgal 
való kapcsolatban, hiszen azzal 
tudunk az otthonon kívül dol
gozni, amit otthonról meríteni 
tudtunk.

A megértésnek, a szeretetnek, 
a tiszteletnek és az egymásra 
való odafigyelésnek férj és fele
ség között, még nagyobbnak kell 
lennie a Rebbe küldöttjeként, 
mint egyébként. Hiszen mások 
segítéséhez a világ egy általunk 
ismeretlen pontján, szeretteink
től részben elvágva, hatalmas 
lelki erő kell, ami biztos otthoni 
érzelmi alapok nélkül nem lehet 
sikeres.

Mrs. Bassie Garelik

Mrs. Bassie Garelik és férje Gershon Mendel Garelik rabbi 
Chabad küldöttek Milánóban, 1958 óta. 

Mrs. Garelik 2009 januárjában adta az interjút otthonában.
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Kóser konyha

Homecoló
A peszáchot megelőző hó
napokban a zsidó háziasz
szonyoknak előre kell ter
vezniük: még purim előtt 
fogyjon el az előző évi ma
cesz, a peszách előtti hétre 
pedig jó, ha  kiürül a kamrá
ból, mélyhűtőből a homec. 
Ebben segítünk most!

Maceszgombóc leveshez

húsleves nagy lábosban, 
  bő lével
2 bögre maceszliszt
6 nagy tojás
6 ek.olaj
1 bögre víz
só, bors, gyömbér, finomra 
vágott petrezselyem, piros
paprika ízlés szerint

A hozzávalókból köny
nyen formázható masszát 
készítünk, szükség szerint 
adjunk még hozzá vizet, 
vagy maceszlisztet. Fél óra 
pihentetés után nedves kéz
zel gombócokat készítünk, 
majd a gombócokat néhány 
órára behűtjük. Egy órával a 
leves elkészülte előtt a gom
bócokat a lábosba tesszük, 
újra felforraljuk a levest, és 
kis lángon, fedő alatt készre 
főzzük. A gombócok alapo
san megdagadnak, ezért van 
szükség a nagy lábosra, illet
ve a sok lére. 

A rabbi válaszol

Mikor halt meg Mózes?

Máig őrzi a Rebbe levelét az USA elnökjelöltje
Bernie Sanders 1941ben szü
letett, szegény zsidó családban. 
Édesapja Lengyelországból ván
dorolt ki az Egyesült Államokba. 
Ber nie Sanders Politikatudomá
nyok ból szerzett diplomát, szá
mos antirasszista és háborúelle
nes mozgalomban volt aktív. 
Ver mont polgármestere, majd 
sze nátora. 2015ben jelöltette ma
gát az Egyesült Államok elnökvá
lasztásán demokrata színekben – 
és így Hillary Clinton legnagyobb 
kihívójaként tartják számon.

Eddig a száraz adatok. Ber
nie Sanders, a szegény zsidó 
fiú esélyes rá, hogy Amerika 
első zsidó vezetője legyen. San
ders ugyan nem titkolja zsi
dó származását, nem is olyan 
„nagy zsidó”, és Izraelről is 
kritikusan gondolkozik. Ám 
Bernie Sanders nélkül ma talán 
nem lehetnének köztéri cha
nuka gyertyagyújtások. Ő volt 
ugyanis az, aki Vermont pol
gármesetereként kiállt a köz té
ren felállított menórák védel
mé ben – sőt, Vermont első 
köz téri chanukai gyertyagyújtá
sán ő maga lobbantotta fel a 
lán gokat. 

Amikor Sanderset függet
lenként először polgármesterré 
választották, ellenfelei biztosak 
voltak benne, hogy a csodával 
határos győzelmet többet nem 

be televízióban sugárzott fár
bren genjeinek és beszédeinek. 
El sősorban a Rebbe oktatással 
kap csolatos gondolatai ragadták 
meg – nem meglepő hát, ha egyi
ke volt azoknak, akik szorgal
mazták, hogy a Rebbe 81. szüle
tés napját jelöljék ki az Oktatás 
nap jának. Indoklásul utalt arra, 
hogy a Rebbe fáradhatatlanul 
dol gozott azon, hogy demokrati
zálja azáltal, hogy oktatási intéz
ményeket alapított időseknek, 
nőknek és gyerekeknek. Kiemel
te, hogy a Rebbe „felszabadította 
a gazdaságilag elnyomottakat 
és hátrányos helyzetűeket az 
ok tatás által”. Érdekes, hogy az 
Ok tatás napja mellett érvelő le
velében még arra is utalt, hogy 
éppen azon a héten emlékeztek 
meg „Maimonidesz 850. szüle
tésnapjáról, aki lefektette az em
beri szabadság alapelvét.”

A Rebbe meleg hangú levél
ben – melyet ma is őriz Sanders 
– köszönte meg elkötelezettsé
gét, megáldva őt: „fontos és fe
lelősségteljes pozíciójában sike
rért az összes állampolgárának 
gyarapodására, mind anyagilag 
mind lelkiekben.” 

Ezen a héten emlékeztünk meg 
az un. Kis Purimról. Ahogy ko
rábbi írásainkban már említet
tük, szökőévekben, amikor két 
Ádár hónap van, a másodikon 
ünneplejük Purimot. Azonban 
az első hónapban sem feledke
zünk meg az ünnepről. Szokás, 
hogy ezen a napon az imában 
nem mondunk Táchánunt. 

Olvasónk, Dávid, múlt heti 
receptünk kapcsán tett fel kér
dést a Rabbinak. 

Kedves Rabbi!
A múlt heti számban utaltak 
arra, hogy különböző szokások 

vannak arról, melyik hónap
ban kell megemlékezni Zájin 
Ádárról (ádár 7.), Mózes meste
rünk halálozási évfordulójáról? 

Dávid

Kedves Dávid!
A Mágén Ávrahám (580:8.) 
írja, hogy ezt az első Ádárban 
szokás ünnepelni. Továbbá egy 
olyan véleményt is idéz az egyik 
Midrásból, ami szerint abban az 
évben, mikor Mózes meghalt, 
két Ádár volt, és ő az elsőben 
halt meg. Mások szerint a má
sodik Ádárban kell ünnepelni 
(lásd Likuté szichot 16. kötet 

342. oldal 5. lábjegyzet). Ezért 
ajánlatos mindkét hónapban 
megemlékezni erről a jeles nap
ról, ugyanúgy ahogy általában a 
jorcájtokról írtuk az előző szám
ban. Magyarországon Zájin 
Ádárkor a Chevra kadisáknál 
(Temetkezési Egylet) szokás 
volt, hogy éves közgyűlést tar
tottak, böjtöltek, a böjt végén 
pedig halvacsorát rendeztek. A 
rabbi beszédében megemléke
zett a híres rabbikról és a hit
község tagjairól, akik abban az 
évben haltak meg, stb.

Üdvözlettel:
Oberlander Báruch

tudja megismételni, ám csa
lódniuk kellett. És hogyan ün
nepelte Sanders újraválasztását 
1985ben? Csatlakozott egy 
sokkal régebbi csoda ünneplé
séhez, a helyi chábád központ 
Purim ünnepségéhez. 

Sanders tetszését nem csak 
a Chábád ünnepségek nyerték 
meg. Lelkes nézője volt a Reb


