
Completed Cemetery Construction BS”D 

253 
 ד"בס

 נ"לע

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC) 

 616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11249 T: 718-640-1470  F: 718-228-8368 E: hfpjc@thejnet.com  
Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha 

נ "נתפרסם לע
ר  "דבורה רעכיל ב
 ה"מרדכי יודא ע

 ם אריגינעלן פארמאט'עס איז ערלויבט צו פארשפרייטן דעם בולעטין אינ  יישר כחכם     -  hfpjc@thejnet.com –ביטע קאנטאקטירט אבותינו , ד"צו ערהאלטן און מפרסם זיין די בולעטין אין אייער ביהמ•

צורך יותר מתכריכים  .. לבנות חומה לשמירת המתים המופקרים

 (ז"ס ל"ת חת"ליקוטי שו)ומי המסתפק בזה ... ומלבושיהם

Szeliste, Romania 

August 12, 2014 

Resting site of Rabbi  Avrum Weg zt”l 
Sponsored by descendants 

Szelistye, Romania 

R’ Shmiel Duvid Horowitz  

Shlit”a and wife 
Chief committee member in 

Nyirkarasz, Hungary 
 

Upon the marriage of their 

daughter 
 .ס"ח וכט"לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' ב והמחותנים שיחי"ויזכו ביחד עם ב 

 ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזלא טבא  
To our dear friends who are involved in hatzolas kivrei avos HFPJC 

A brief overview on our weekly activities 

a.k.a. Avoyseinu 

Bulletin 

The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries September 11, 2014 

718-640-1470 

Tiszadob, Hungary 

Tiszadob, Hungary 

September 7, 2014 

Resting site of Rabbi  Pinchus Goldstein zt”l 
Sponsored by descendants 

Sastin Slovakia 

Moving Discoveries  
After much effort b”H, family members are thrilled to find 

the gravestones of tzaddikim from previous generations 

Ladmirova, Slovakia 

מרדכי ברודא  ' הרב הקדוש המופלא בדורו ר
 ה"אייר תקע' ע ו"נסתלק לחה -ל "זצ

 יהודי ושמו  [איש]: נוסח מצבתו

 מרדכי ברודא
|  נפטר באהבה רבה : שלום[ ודבר]דרש טוב 

|   ל "יום הנ| בקדרותא דצפרא | בקדושה ובטהרה 
 ה"תנצב

אשר עסק בתורה ובמצות יומם  נ איש "פ
כאן חסרות שתי  )ולילה ירא אלקים החסיד 

 (שורות וחצי שנקלף הכתב מהמצבה הנשברה

 אליקים געציל  ר "מוה
 ל"ר יחיאל זצ"במוה

 ק"ד לפ"שנפטר בשנת תר

 והגאון הקדוש מצאנז אמר עליו
 שהיה מאיר את כל העולמות

 

ק רבינו "קטעים מדברים נפלאים מגודל קדושת הצה

ע "זיס "החת בעת שספדו מרנאל "מרדכי ברודא זצ
 ה"אב תקע' ביום ז

ה במיתת זה הצדיק הרב המופלג "כן בעו...
 ...  ל"מרדכי ברודא זצ' מהו... המפורסם

כמו כן זה מרדכי האיש הצדיק  ... כתיב איש יהודי
 ...הזה דבר ידוע שהאיר עיני ישראל בתפלותיו

בימי בדור המאיר עינים בתפלתו כגון ' כשיש צדיק א
:  ל זכותו יגן עלינו"ממש זה הצדיק זצ' וכן הי... מרדכי

 (ס"דרשת חת)

 

Sastin, Slovakia 

 רב תודות להאי גברא יקירא  

 ו  "ה יושע עוזר ריינער הי"ת מו"כש
 ג  "וידידינו הנאמן הרה

 א  "יואל יעקב מייזליש שליט' ר
 ר מערכת זכרון אבותינו  "יו. ס

 

 .ס"ח להם עכט"בדבר עזרתם החשובה תשוח

Ladmirova, Slovakia 

 ו"מצבת ראש בית אב משפחת החשובה זופניק הי

 ל  "ה הצדיק המפורסם רבי אליקים געציל זצ"ה

 :נוסח מצבתו

 R’ Shia Fisch Shlit”a and wife 
Chief committee member in 

Kalev, Chust, Tesco, Vilchovitz etc. 
  

Upon the marriage of their 

grandchildren 

and birth of their grandson 
 

ועד היום הזה רבים ומשתטחים על קברו כדי להתפלל 
ע ועודנו מספרים נפלאות מגדולת  "שם בעת צרה ל

:  ע"תורתו בנגלה ובנסתר מפרישותו וצדקתו הנשגבה זי
 (ם ברודא"ת מהר"לשובהקדמה )

* Comprehensive clean-up of abandoned 

cemetery enabled through kindly 

donation from Mrs. Schottenstein 
 

* Great joy over historic find: Gravestone 

of the tzaddik Rabbi Eloyokim Getzel tz”l 
 

*Inspiring family trip arranged by R’ 

Yitzchok Ber Wertzberger to pray at  

gravesite of ancestors 
 

 * Beautiful presentation booklet by our 

dear friend R’ Yoel Schwartz 
 

* Great thanks to R’ Mordechai Vorhand 

for his dedicated work in this Bais 

Hachaim 
 

* Avoseinu representatives greet family 

at cemetery to discuss the urgently 

necessary restoration. Family is resolved 

to proceed with necessary renovations. 

May Hashem bless the work of their 

hands 


