 âמטרת הגליון :להתוודע מהנעשה על ידינו בשם המשפחות תודה רבה להמסייעים בקודש מדי שבוע בשבוע ליתן מקום להפצת הגליון ולאחד בני המשפחות לטובת הבתי חיים â
בס"ד
ערש"ק שמות עד ערש"ק וארא תשע"ט

December 27 ‘18- Jan 3, 2019

אבותינו
בולעטין

718-640-1470

453

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע אקטיוויטעטן פון אבותינו

אפשאצונגען דורכגעפירט אויפ'ן פארלאנג פון בני משפחה

מאראש אויוואר ,רומעניע
הערכת שומא פארלאנגט דורך הרה"ח ר' חיים יחזקאל
הערשקאוויטש שליט"א
פרטים פון דער אפשאצונג:
מצב הביה"ח :אלטער גדר אין א גאר שווערן צושטאנד,
נויטיג צו בויען א שטארקן גדר.
מצבות 300 :מצבות נויטיג אויפצושטעלן אויף נייע יסודות.

כסא דנחמתא
ברגשי צער ואנחה ,הננו משתתפים יחד עם כל המשפחה הכבודה הי"ו ,בעת הילקח מהם
נזר תפארתם ,האי ידיד נאמן זה שנים רבות ,איש חיל ורב פעלים עם מלא מדע חכמה
ותבונה ,ועל הכל שפעולותיו וכל תהלוכותיו היתה בהצנע לכת לש"ש ,ומופלג לשבח
ולתהלה בכל מעלה ומדה נכונה ה"ה
הרבני החסיד ר' ברוך גראס ז"ל
הוא הגבר שעמד בלו"נ זה רבות בשנים בראש הוועד להצלת הביה"ח הומנא ,סלאוואקיי
מנוח לא נתן לנפשו עדי ראה ברכה בפרי עמלו והודות עבודתו וטרחתו הגדולה נבנה גדר
אמיץ וחזק סביבות הביה"ח ונתקנו עם בסיס חזק כל המצבות ותיקן מעינטעינעס קבוע
להביה"ח ,גם השתדל הרבה להו"ל הקונטרס "זכרון אבותינו  -הומנא"
נטפי תנחומים בזה הנה שלוחה לזוג' היקרה החשובה שתחי' לאויט"א ,אשר עמדה לימינו
בכל עת ועונה יחד עם כל המשפחה הכבודה הי"ו ,המנחם ירושלים הוא ינחמכם .ומעתה
אל תוסיפו עוד לדאבה ,ותזכו לחיי נחת ולהרחבת הדעת דקדושה ואורך ימים ושנות חיים
יוסיפו לכם מעתה ועד עולם יהא זכרו ברו"ך
המנוח ר' ברוך ולהבחל"ח הגרנ"א אלבוים שליט"א אב"ד הומנא פירנדיג אסיפות לטובת ביה"ח

Marosújvár (Ocna Mures), Romania

העדיעס ,אונגארן

די אומצאליגע בריוו און אקציעס אנגעפירט דורך ר' ברוך ז"ל

הערכת שומא פארלאנגט דורך הרה"ח ר' משה מאנדעל
שליט"א
פרטים פון דער אפשאצונג:
מצב הביה"ח :אלטער גדר אויפ'ן פלאץ; דארף עטוואס פאררעכטן
מצבות 6-700 :מצבות אין שווערן מצב ,נויטיג אויפצושטעלן צוריק יעדע מצבה אויף א שטארקן יסוד

Hőgyész, Hungary

פראיעקט
תשע ח ט
עי
אבותינו

32
הערליכער נייער גדר אויפגעבויט ארום דעם גאנצן
ביה"ח ,צו דער צופרידנהייט פון בני משפחה
לרגל חגיגת סיומא דעבוה"ק ווערט יעצט צוגעגרייט ע"י חברי הוועד הי"ו
די הערליכע טבלא למזכרת נצח
לאות זכרון לאלו אנשי שם מגזע גאו"ק רמי המעלה ,ובע"ב חשובים שליט"א
בדבר מפעלם הגדולה להצלת הביה"ח
מעשיהם הגדולים לא ישכח לעולם ,וזכותם עומדת לעד

Nyiregyhaza, Hungary

מדור מיוחד :בעד אלו גאונים וקדושים זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו  -ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :כ' טבת :רבי יהודא ב"ר שמעון קאין זצ"ל מעגערבעגי | רבי בנציון ב"ר עמרם בלום
בערעטיאויפאלו | כ"א טבת :רבי יוסף ב"ר לייב שאצקעס זצ"ל אב"ד בראד | רבי שמואל ב"ר יהודה בראך זצ"ל אב"ד נירמאדע | כ"ב טבת :רבי שמואל דוד ב"ר שרגא פייש
דוב בעריש אברהם ב"ר ישעי' בנעט זצ"ל אב"ד קאלוב | כ"ד טבת :רבי מאיר ב"ר יהודה לייב אייזענשטאט זצ"ל אב"ד אונגוואר | רבי חיים יעקב ב"ר אברהם אהרן צבי פריעד זצ"ל אב"ד טיסא-ליק | רבי יקותיאל יהודה
ב"ר משה )ערוגת הבושם( זצ"ל אב"ד יארע מנו"כ באונגוואר | כ"ו טבת :רבי ישכר בער ב"ר אהרן לייב )פרעמישלאן( מברעזאן
זצ"ל אב"ד

הלוי יונגרייז זצ"ל אב"ד פעהער-דיארמארט| רבי
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