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Feldmárová Irena Kati Lányának Az Esküv?je

A felvételen Kati lányom esküv?je látható. Az esküv?t 1973-ban, a Dohány utcai zsinagógában tartottuk meg.
Sajnos már nem emlékszem a rabbi nevére. A lányom az esküv? el?tt elment a mikvébe, de nem nyírták le. A
ruháját varratta. Egy ismer?sünk, a férjem távoli rokonai küldték hozzá az anyagot. Az esküv? el?tt megtelt a
templom az ismer?sökkel, barátokkal. Sokan eljöttek. Az Astoria hotelben szolgálták fel a vacsorát. Kati lányunk
Vámosfaluban született 1952. június 28-án, a Zoli fiam már a dunaszerdahelyi kórházban született 1955.
november 15-én. Akkor már állt a kórház. A gyerekek itt, Dunaszerdahelyen jártak iskolába. Kati pedagógiai
szakközépiskolát végzett Modrán, utána Dunaszerdahelyen helyezkedett el egy alapiskolában [általános iskola]
mint nevel?. Már 23 éve Pozsonyban él. Amikor a Zoli elment [1982 -- a szerk.], ? is Pozsonyba hurcolkodott a
férjével, Kovár Pavollal. A férje dunaszerdahelyi származású, gépiparit végzett Komáromban. A BEZ
[Bratislavské Elektrotechnické Závody, magyarul Pozsonyi Villamosm?szerészeti Vállalat -- a szerk.] cégnél
helyezkedett el, jóformán már 35 éve ott dolgozik. Pali, a vejem Pozsonyban kapott lakást. A Petr?alka-i
[magyarul Ligetfalu, Pozsony legnagyobb lakótelepe -- a szerk.] lakótelepen tizenkét emeletes tömblakásokban
kaptak ?k is egy lakást a cégt?l. Úgy határoztak, hogy elmennek Dunaszerdahelyr?l, mert Pali naponta bejárt
Pozsonyba. Nyáron motorbiciklivel, télen pedig vonattal. Reggel korán indult, és este érkezett. El?ször itt laktak
panelházban, aztán elmentek oda. Két gyermekük született, 1974-ben Andrea, aki Dunaszerdahelyen járt
óvodába, Pozsonyban meg iskolába. Aztán az egészségügyi középiskolába járt. A ru?inovi [Ru?inov -- Pozsony
város egy része -- a szerk.] kórházban dolgozott a barátn?jével, nagyon keveset kerestek. Azt gondolták, hogy
ledolgozzák, amit muszáj, ugyanis fél évig tartott a kötelez? gyakorlat, s majd utána elmennek külföldre
gyerekeket ápolni. Úgy is lett, kint is maradt mind a kett?. Andrea férje egy jugoszláv fiú, stramm, szép ember.
Két gyerekük született, a nagyobbik márciusban lesz három, a kisebbik meg tíz hónapos. A gyerekekhez németül
és szlovákul beszélnek, de már nem nevelik ?ket zsidónak. Semminek sem nevelik, annak ellenére, hogy Kati, a
lányom a gyerekeit, Andreát és Ritát zsidónak nevelte. Andrea is és a fiatalabbik lány, Rita is zsidó társaságba
járt. Andrea már körülbelül hat éve Svájcban él. Andrea és Rita a pozsonyi hitközséghez tartozik. Rita nagyon
sokat segített a hitközségnél, táncolni tanítja a gyerekeket, kirándulásokat szerveznek. A konyhán is besegít. Rita
Pozsonyban érettségizett, aztán pedagógiát tanult. Most lesz a promóciója, még nincs férjnél.

