
Completed restoration of 500 gravestones 

in cemetery of Medzilaborce, Slovakia 

Medizilaborce, Slovakia 

May 31, 2013 

Medizilaborce, Slovakia 

May 31, 2013 

 אבל יחיד עשו לך
 

 תרדנה עינינו דמעה בפטירת ידיד נאמן  
 ,  אתנו מתחילת התייסדות אבותינו' אשר קשור הי

 ,  אשר נפשו ומאודו השליך מנגדו, האי גברא יקירא רבה ונכבדה
,  בעד עמידת יסוד איתן להצלת ושמירת בתי חיים ברחבי אירופה

,  וכשראה פרי מעללינו, ועדיין לא מש מזכרונינו האיך אזר כגבור חלציו
,  הרגיש בנפשו היקרה שעל ידינו, בעת זריעת הגרעין של חבורתינו

 .  יוכל להמחיש זממו מכל השנים

ובהתרגשות רחש לבו שבפעולות האלו רואה אותנו  
 .כמוציא לאור מחשבתו האיתנה

,  הוא הגבר נודע בשערים אשר בפקודת ממלכת התורה וראשי העם
ומסר לן כוחותיו וקשריו  , התייצב בכל עוז והדרו לפני מלכים ורוזנים

 ,שריד מדור הישן, נ איש אשר רוח בו"הנעלים ה

 הרב החסיד הטפסר והמרומם גבר נכבד בעמיו זקן ונשוא פנים

 זכרונו לברכהצבי קעסטענבוים הרב 

נטפי תנחומים  בזה הנה שלוחה למשפחתו החשובה ולבניו 
הדגולים הנגידים האפרתים העומדים על נס עמו עומדים  

וממשיכים בכל כוחותם להרבצת תורה ויראה ולהמשיך עם 
 . ל"פעולות אביהם המנוח ז

ותזכו  , ומעתה אל תוסיפו עוד לדאבה, המנחם ירושלים הוא ינחמכם
לחיי נחת ולהרחבת הדעת דקדושה ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו  

ח עדי נוושע בקרב בישועת "לכם מעתה ועד עולם עם נחת מכל יוצ
 .א"צ בב"עולמים בביגאו

 

 ס"ח בברכת בכט"המשתתפים בצערכם הגדול ומברכים אתכם בלונ

 הנהלת אבותינו
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Brezovica, Slovakia Cemetery cleaned to prepare 
restoration of 250 stones 

Cemetery cleaned in 

preparation of 

matzeivos project 

 

Aesthetic stone 

fence built in year 

2011 

Cemetery before cleaning 

Brezovice, Slovakia 

June 3, 2013 

Brezovice, Slovakia 

Due to the passing of 

the notable askan who 

dedicated himself 

toward cemetery 

preservation in Eastern 

Europe, and was the 

catalyst for Avoyseinu’s 

activities – HaRav Reb 

Zvi Kestenbaum z”l – 

we find it appropriate to 

eternalize his shining 

activities in a few of the 

many cemeteries he has 

restored. May these 

efforts be a meilitz tov 

for him and his family. 

A glance at several of the restored cemeteries 
through the prominent askan 

Harav Zvi Kestenbaum z”l 
***** 

1) Nyirkarasz, Hungary  2) Ratzferd, Hungary 

3) Kalev, Hungary   4) Eszeny, Ukraine 

N yirkarasz, Hungary 

Announcing the preservation efforts in 
previous projects so that the next generation 
can continue  these noteworthy activities 

Ujfeherto, Hungary 

Nagykallo, Hungary Esen, Ukraine 

1# 2# 

3# 4# 

   ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...
 (ן חיי שרה"רמב). 'באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

HFPJC a.k.a. Avoyseinu 

A brief overview on our weekly activities 

Bulletin 718-640-1470 

The Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries June 7, 2013 

Generously sponsored by  

Dr. Jeffrey Lauttman - Ohio 
In memory of his beloved parents 

Michael and Bertha Lauttman a”h 
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