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 איר האט געהערט איז נאך אלץ וויפיל 

נישט מעגליך אראפ צו מאלן די 
נליכע שמחה וואס די עאויסערגעוו
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  מעלדונג פון מנהל

ג נורסערי "קינדער אין סאטמאר ק ַאלעה " אז לכבוד פורים וועלן אי,מיר מודיע זייןן אזוי ווי עלטערן פרעגן זיך נאך וויל
 ,ד פורים וואס די קינדער וועלן שיין קענען נוצן לכבו,ס'גיין הערליך שיין פארשטעלט מיט שיינע ווערטפועל קאסטויוםמאהיי

 פאר א יעדע יארגאנג איז .ת אז די קינדער וועלן דאס אנטוען אום פורים"כבוד און חשיבות פארן ת גרויסעס וועט זיין א 
 .פאר די קינדער איז דאס די בעסטע זאך זיך צו פארשטעלן אזוי ווי די חדר, צוגעשטעלט באזונדער מיט זיין פראכט
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? עגט ווָאס קען מען קויפן הָאט געפר'שמעיאון ,  איז אריין אין די רעסט עריע'שמעיאון , איז געווען אויפן וועג אהיים פון מאנטריאל 'שמעי
  .ָאבער וועלכע איז אונזער הכשר 'שמעיפרעגט . איז נישט כשר'זיין מַאמע הָאט געזָאגט ס

הָאט מען אים , י די שאלות פון די מעשה מיט די קו ווָאס הָאט נישט געווָאלט ַארבעטן שבת"לע נ'שלמהווען מען הָאט געפרעגט 
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