בס"ד

לכבוד הידידים היקרים נכבדים וחשובים אנשי שם:
הרבני הנכבד ר’ חיים יוסף ווירצבערגער שליט"א
יו"ר הוועד ביה"ח באן – ביסטריץ

פרשת

קדושים
תשפ"ב

הרבני הנכבד ר' וואלף שטארק שליט"א

גליון
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יו"ר הוועד ביה"ח הערנאדנעמעטי ,יאנווער
הרה"ג ר' משולם שרגא מרגליות שליט"א
מרבני הוועד ביה"ח בראד

א קורצע איבערזיכט פון די וועכנטליכע
אקטיוויטעטן פון "אבותינו"

הרבני הנכבד ר’ גבריאל ברמ"ש גאלדבערגער שליט"א
מחשובי הוועד ביה"ח סטודעני –פיליפעץ  -ראסטאקע
 --ויזכו כולם לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ " ח --

•

•
•
Hajduboszormeny, Hungary
•

ביטע מאכט זיכער אריינצורופן אין אפיס פון 'אבותינו'
כאטש  2-3טעג איידער'ן פארן צום ביה"ח כדי צו מברר
זיין דעם אדרעס ,אינפארמאציע פונעם שומר ,און דעם
נומער פונעם שלאס .דער נומער זיך צו פארבינדן איז
 718-640-1470עקס.302/306 .
אין א זמן פון יארצייט ,קען מען פארלאנגען צו האלטן
אפן דעם ביה"ח דורכאויס די פאר טעג.
אונטער'ן מעינטענענ"ס פראגראם שניידט מען דעם
ביה"ח אין פיר באשטימטע צייטן .אין רוב פעלער איז
דאס גענוג ,אבער אין געוויסע ערטער פעלט אויס מער.
אויב ווילט איר באשטימען נאך א שניט רופט אין אפיס.
אויב עס איז א רעגנדיגער סעזאן ,קען די גראז
צוריקוואקסן ביז צוויי וואכן.

•

•
•
•
•
•

ביטע אכט געבן נישט צו צעברעכן די שלעסער
אריינצוגיין אינעם ביה"ח.
ביטע געדענקען צו פארמאכן דעם שלאס ביים
ארויסגיין .און זיכער נישט מיטנעמען אין טאש.
אויב מען באזוכט דעם ביה"ח אינמיטן דער נאכט ,איז
וויכטיג צו לאזן וויסן דעם שומר פון פאראויס.
ביטע נישט געבן צו גרויסע "טיפס" פאר'ן שומר.
עפ"י רוב האבן מיר בלויז אינפארמאציע אויף די בתי
חיים וואס זענען אונטער מעינטענענ"ס.
כהיום זענען דא ליסטעס פון מצבות פון לערך  50בתי
חיים .צו ערהאלטן די ליסטעס ,ביטע זיך פארבינדן אין
אפיס .מיר קענען נישט אויפזוכן אינפארמאציע אויף
מצבות אין בתי חיים וואס פארמאגן נישט א ליסטע.

פועל'ט אלעס גוטס!
א .וואלקא  אפא  אפאשטאג  אויבער-ווישעווע  אבארין  אוהעל חדש  אויבער-סוטש  אויפעהרטא  אונגוואר  אטיא 
אלאווא  אניק  אקאריטא  אר  אראד  אראניאש  ארישאר  ב .אויוואראש  ב .טשערקאוו  ב .קאוואראליע  באגאד ( )2
באדאלאו  באלדווע  באלקאני  באן  באניע  בארדיוב  בוקאבראני  בוקוני  ביסטריץ  בעטלאהן חדש  בערבעשט 
בערעזאווא  בראד  בריד  בריזדאוויץ  ברעזאוויצא  ברעזנא  גאבעלטאוו  גאוועווענטשעלא  גאניטש  גונזרוסקא  גוקליווא
 גיבארט  גערעש  גרויס-געוויץ  גרויסווארדיין ישן  גרויסווארדיין חדש (חלק)  דאברא  דיורא  דיסעשט  דעמעטשער ()2
 דערעטשקא  ה .בעסערמין  ה .דאראג  ה  .סאבאסלא  האלמין  האנשאוויץ  האסאמעזע  הארינטש  הידאלמאש חדש 
הערנאדנעמעטי  וואלנדארף  וואמאשמיקאלע  וואשאראשנאמעין  ווילחאוויץ  ווערעצקי (  )2ווערפעלעט  ז .אגארד  זאטור
 זבאראוו  זעמפלין (  )2זענטא  זשדאני  זשיפעוו  טאקטאקנעז  טארנא מארע  טארקאני  טיסא-דאב  טיסא-סאלקא ()2
 טיסא סט .מארטאן  טיסא-בערצעל  טיסאדאדא (  )2טיסאליק חדש  ט .אולאק  טיסעניץ  טעגלאש  טעטה  טעטעטלין 
טעטש  טעקענדארף  טערצאל (  )2טרעבושאן  טשאמעשט  טשארנא  טשעטנעק  טשעטשאוויץ  י .סט .דזשארדזש 
יאנווער  יאסוב  יאסקארענא  יאקע  יארע  יולניצא  יועד  יעמערינג  לאגמיץ  לושקא  לעגענע-מיהאי  לעוועלעק  לעכניץ
 לעמעשאן  לערדינע  מאד  מאדאראש  מאטעסאלקא  מאנושטור  מאקעווע הארשפא גאס  מאקשע  מארגארעטען 
מארסעלאווע  מוזשאוי  מיהאלאוויץ  מיידאן  מילדוי  מעזא קאוועשד  מעזשעלאבאריץ  מערק  נ .אראסי  נ .האלאס 
נ .טארניע  נ .שאלוי  נאדאדוואר  נאדי-אלוועד  נאטצענאוויטש (  )2ניראדאין  נירבאטור  נירגעלשע-סאלמאד  נירמאדא 
נירמעדיעש  נירפילעש  נירקאראס  נעמיזשע  סאטמארהעגי  סאלאסענד  סאמושסעג  סאניסלא  סאסרעגן  סטודעני ( )2
סטראניאן  סטראפקאוו  סטרימבא  סטרעקאוו  סילץ  סלישט  סעדרעש  סעטשע  סעמיהאלי  סענזשארץ (  )2סעניאב 
סעפלאק  סעקעלי-קערעסטיר  סערענטש  עגבעל  עגערבעגי  עדעלין  עטשעד  ערלוי  פאקש  פאראד  פוטנאק 
פולדעש  פיליפעץ  פיר  פישטיאן  פ .לאדאני  פעטנעהאזע  פעיזינג  פעלידהאזא ישן  פערבעניק  צעלדאמאלק  קאברין 
קאטאי  קאנטעריאנאשי  קאסטאלאן  קארלאט  קונאגוטא  קופאשנאוו  קורימא (  )2קיוויאשד  קישלעטע 
קליינווארדיין  קעמעטש  קעשעליע  קראלע (  )2ראדוואן  ראדוויל  ראסטאקע  ראקעוויטץ  ריטשע  ריסקעווע  שאמשאן
 שאראשפאטאק  שוסבורג  שעמישנע  שעניא

מדור מיוחד :בעד אלו גאו"ק זי"ע אשר היארצייט חל בשבוע זו ומנו"כ בהביה"ח שנבנו ע"י :ה' אייר :רבי יעקב קאהל זצ"ל אב"ד בילקאמין • רבי שמואל ב"ר משה יהודה לייב גינצלער זצ"ל
אויבער-ווישעווע • ז' אייר :רבי יצחק ב"ר בנימין בונם (טארניגראד) זצ"ל אב"ד בילקאמין • רבי שרגא פייש ב"ר אשר אנשיל (מישקאלץ) ווינער זצ"ל אב"ד גרויסווארדיין • רבי מרדכי ב"ר מאיר
(סעניץ) ברודא זצ"ל אב"ד שוסבורג • י' אייר :רבי הלל ב"ר ברוך בענדיט ליכטענשטיין זצ"ל אב"ד קאלאמייא •
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