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אבותינו
בולעטין

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו  

718-640-1470

(ח אדר"ס ער"דרשת חת... )וזה חסד גדול שלא יאומן...  כמנדבים למלאכת המשכןהרי הם ... והעוסקים עמו, ל"והוא ממש כמקדש שנחרב ר... חסד של אמתוהנה החסד שעושים עם המתים היא 

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•

ס"ויושר יליצו בעד כל המסייעים להתברך בכט. ן וואך'ן חסד של אמת פון נישט פארדעקן די מודעה דורכ'אין נאמען פון די בני המשפחה טוען מיר אויסדריקן אונזער הכרת הטוב פאר•

Heritage Foundation For Preservation of Jewish Cemeteries (HFPJC)
616 Bedford Ave, Suite 2-B, Brooklyn, NY 11211 T: 718-640-1470 E: hfpjc@thejnet.com

Affiliated Organizations: London: Committee for Preservation of Jewish Cemeteries in Europe  E. Yisroel: Asra Kadisha

נ "לע נתפרסם
ר "דבורה רעכיל ב

ה"עמרדכי יודא 

בשמירת קברי אבותיכם,    תנו לב בעת שמחתכם,    עליכם יגן אבות זכות
458.00$(  פרנס השבוע)ת "נח       $              252.00שבעת ימי המשתה       $                  36.00כלה   -חתן :לזכות

304אדער   301. עקסט 718-640-1470רופט אבותינו   , ק"צו האבן א חלק אין די עבוה

זכות 
אבות

:דורך פארלאנגט נאמען :דורך פארלאנגט נאמען
ו"הי ראטה משהה "מו Balassagyarmat ו"הי הירש' משפ  יארמוט.ב Berrettyoufalu אויפאלו .ב

ו"הי נאדלער פנחס ה"מו Josfavo ו"הי שאהנבערגער דודה "מו  יאשפעווע Balatonakaratya אקאראטיע

ו"הי ווייס' משפ Mezozombar ו"הימרדכי וועבער  ה"מו מעזאזעמבאר Aranyosapati   אראניאשאפאטי

ו"היצדוק שפיצער  ה"מו Mera ו"היקאהן  יעקב יוסף ה"מו  מערי Onod אנאד

ו"הי גאלדשטיין' משפ Nyirodony ו"הי קרויס' משפ  ניראדאן Buj באי

ו"הי קליין מיכלה "מו Nyirbogat (2) (2)באגאט  .נ ו"היצדוק שפיצער  ה"מו Balsa באלסא

ו"הי קרויס' משפ Nyiregyhaza ו"הי בערקאוויטש מרדכי ה"מו  נירעדהאז Bekecs בעקעטש

ו"היצדוק שפיצער  ה"מו Szabolc ו"הי קליין 'משפ  סאבולטש Gulacs גולאש

ו"הישווארץ  'משפ Szabolcsbaka ו"הי פרענקל יחזקאל ה"מו  באקא-סאבולטש Goncruszka רוסקא-גונזע

Family Bjerkhoel Bodrogszegi ו"הייאקאבאוויטש  משולם ה"מו  סעגי Gyongos דיאנדיאש

ו"הי העיר יוצאי י"ע Semjen ו"הי ליימזידער 'משפ  סעמיען Hajduszovat סאוואט. ה

ו"הי רענדעל' אריה "מו Patroha ו"הי בעק 'משפ  פאטראהא Hodmezovasarely  מעזווארשאהעלי. ה

ו"הי ראזענבערג 'משפ Palotas ו"הי ווייס בערלה "מו  פאלאטאס Erdohorvati הארוואט

ו"הי פאוועל לייב זלמןה "מו Papos ו"הי שאהנבערגער 'משפ  פאפוש Vamosmikola מיקאלא  . וו

ו"הי פישער יואלה "מו Pacin ו"הי גרינוואלד יודא עמרם ה"מו  פאצין Soltvadkert וואדקערט

ו"הי ווייזער ראובןה "מו Piricse ו"הי יונגער אלחנןה "מו  פיריטש Vitka וויטקע

ו"הי פיש יושעה "מו Nagykhalo (חדש) קאלוב ו"היקאהן  יעקב יוסף ה"מו Tibalddoroc טיבאלדאראץ

ו"הי לעווי אברהם ה"מו Rakospalota ו"הי זינגער נחוםה "מו  ראקאשפאלאטא Nogradszecseny טשעטשעני

ו"הי שטארק וואלףה "מו Revleanyvar ו"הי נאדלער פנחסה "מו  רעוולעניאר Csokvaomany אמעין-טשאקווא

ו"הי לעסינגער' משפ Szarvar ו"הי אויש 'משפ  שארוואר Gyonk (2) (2)יאנק 

ברגשי אהבה מתכבדים אנו בזה להגיש  
ח"כ ידידינו  הנאמן רודצו"תודתינו הלבבית אמע

ו"היליפא וואלנער ' ח ר"הרה

אבותינושל  קודשה מלאכת להקל תמיד העוזר וסומך-" משמרת אבותינו"חבר הנהלת 

אויסצוגן פון די נייע
  פון רשימה א איז פאלגענד

  זענען וועלכע ח"ביה די
  סטאטוס ם'אינ באצייכנט

 ,9 # קאוד ן'מיט באריכט
  א שוין האבן מיר אז .מ.ד

 אפשאצונג גרונטליכע
(Evaluation) ח"ביה ן'אויפ.

'   וכל הנלוים אליו שיחי, ב"ט  לו ולב"ומגישים אנו ברכת מז
.ס"ח  וכט"ויראו רב נחת מכל יוצ,  י"נ' לרגל השמחה  השורה אצלו בנשואי בנו הח

  303. עקסט 718-640-1470: ביטע רופט אבותינו, ח"אויב אייער קברי אבות זענען אין די אויבנדערמאנטע ביה

אונגארן - 1#ליסטע 
בשעת די בילדער

הערכת שומא

February–א "תשע' אדר א) 2011)


