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ברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת מזל טוב לכבוד ידידינו
הרה"ח ר' חיים הערש וואלנער שליט"א
ובנו הרה"ח ר' ליפא שליט"א  -מנאמני אבותינו
ומראשי הוועד בעיר גערעש ,מאדאראס
הרה"ח ר' יצחק ראכליץ שליט"א
מראשי הוועד בעיר טשערטיזנא

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרה"ג ר' שלמה הערצאג שליט"א
מראשי הוועד בעיר וואגוועטש

הרה"ח ר' אליעזר יצחק גרינפעלד שליט"א
מראשי הוועד בעיר בארדיוב
הרה"ח ר' יואל בן הרב אורי שווארטץ שליט"א
מראשי הוועד בעיר מאנושטאר ,נ .שאלוי

 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

בהשתתפות צאצאי יוצאי העיר בראשות :מוה"ר שמואל צבי שפיטצער שליט"א יו"ר
הרבני הנגיד מוה"ר שמואל בר"א ברילל שליט"א ,הרבני הנגיד מוה"ר יודל ברי"צ היימאן שליט"א,

יו"ר הוועד :הגאון הצדיק אב"ד טשאטה שליט"א

הרה"ח מוה"ר אברהם יוסף רובינשטיין שליט"א

בהשתדלות בנו :הרה"ג ר' יואל טענענבוים שליט"א

Mezocsat, Hungary
Nov 3, 2021

Battonya, Hungary

המשך העבודה צו אויפשטעלן מצבות און בויען אנדערע צוויי דריטל גדר וועט
בע"ה צושטאנד קומען דורך ווייטערדיגע אפרוף פון בני משפחה הי"ו

שאו ידיכם קודש
פארבינדט אייך מיט העסקנים:
מוה"ר שמואל צבי שפיטצער | מוה"ר יואל בר"ה טעללער | מוה"ר שמואל אליעזר ברילל

נשלם בנין הגדר ותיקון המצבות

התחלת בנין הגדר

Erdohorvati, Hungary

Tokaj (Old), Hungary

הבהרה מהנהלת המעינטענענס :לרגל די פילע נסיעות פוקד זיין מקום קבורת אבות ז"ל ווי ס'זענן אריינגעקומען פולע פארלאנגען איבער פארשידענע אייגענארטיגע געברויכן ,טוהן מיר דא קלארשטעלן ,אז אין א
ריכטיגע נויטיגע פאל ,איז שייך ארויסהעלפן נאר ווען די פארלאנג איז אנגעקומען צייטליך [לכה"פ א וואך פריער] .ביטע שיקן אלע פארלאנגן אויף אימעיל דוקא - ,מיט פיהל דאנק פאר אייער פארשטענדעניש
מדור מיוחד  :בעד אלו גאו " ק זי " ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו " כ בהביה " ח שנבנו ע " י  :כ " ח חשון  :רבי אברהם ב " ר משה יוחנן שעהנפעלד זצ " ל דומץ מיהאלפאלווא | רבי שמעון ב " ר
משה יהודה ( זענטא ) לעבאוויטש זצ " ל אב " ד יאקא | רבי שמעון יהודה ב " ר יעקב פאנפעדער זצ " ל אב " ד טאקאי מח " ס מעיני מים | ג ' כסלו  :רבי ישראל מרדכי אפרים פישל סופר זצ " ל
אב " ד שארוואר | ז ' כסלו  :רבי אשר ב " ר ישראל עוזר וואהל זצ " ל אב " ד מאד | רבי פנחס דוד ב " ר זאב זצ " ל אב " ד ביקין | רבי משה שמעון ב " ר יואל צבי ( חוסט ) ראטה זצ " ל אב " ד דיורע
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