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Esimesena armus Ees-
tisse Gabor, keda ei toonud 
Ungarist Eestisse ju armas-
tus, nagu välismaalaste puhul 
sageli juhtub, vaid töö. Ees-
tit armastama hakkas ta aga 
kohe pärast siia kolimist. 
“Gabor on konservatiivne ini-
mene, kellele ei meeldi muidu 
väga äkilised uuendused. Ta 
on väga sõltumatu inimene. 
Üllatusena hakkas talle kohe 
Eestis meeldima, just siinse 
e-riigi süsteemi pärast. Ta on 
vaimustuses, et asjaajamiste 
peale ei pea kallist aega 
ega närve raiska-
ma,” räägib Vera. 
K a  Ve r a l e 
meeldib siin 
väga, eriti 
see, et eest-
lased suu-
davad “mit-
te liiga hea” 
kliima juu-
res head nägu 
teha ning pide-
valt lahedaid tuba-
seid tegevusi ja üritusi – sau-
nad, peod, kontserdid, teater, 
fi lmifestivalid, käsitöölaadad 
jne – välja mõelda ja neid ka 
nautida. Üldse kiidavad Vera 
ja Gabor üllatavalt palju eest-
laste positiivsust. Ungarlaste 
kohta ütleb Vera naljatledes, 
et ta ei taha kellegi kohta hal-
vasti öelda, aga vahel tundub, 
et ungarlased lausa naudivad 
nukrutsemist. 

Eestikeelne pisitütar

“Meil on Eestiga nüüd iga-
veseks tugev side, sest meie 
laps sündis Eestis,” on Vera 
õnnelik. Kaheaastane Fancis-
ka käib Nõmmel lasteaias ja 
räägib veidi eesti keelt, kuigi 
arusaamine on tal parem kui 
rääkimisoskus. “Kodus laulab 
Franciska meile eestikeelseid 
laule, mida on lasteaias õppi-
nud,” räägib Vera õnnelikult, 
“aga veider on see, et teistest 
rahvustest lastega läheb ta 
üle inglise keelele, mida pole 
kunagi õppinud, kui multifi l-
mide vaatamine välja arvata.”  

Vera ise sündis Budapes-
tis ja on enamiku elust elanud 
selle suurlinna Buda poolel. 
Ta noorem õde oli talle män-

guseltsiliseks ja neil on alati 
kodus ka koerad olnud, tava-
liselt ikka kaks korraga. Ka 
praegu on neil Tiskre kodus 
kaks koera. Ungarist Tallin-
na kolides võtsid nad koe-
rad kaasa, kuid üks neist suri 
poolteist aastat tagasi vana-
dusse. Lohutuseks tõid nad 
omale uue tõukoera Itaaliast. 

Vera oskab elu näha ala-
ti positiivses võtmes ja usub, 
et miski ei juhtu ilma põhju-
seta ning elu keerdkäigud on 
läbimiseks. Ka usub ta, et ini-

mene peab olema õnne-
lik. “Kui inimene 

end õnneliku-
na ei tunne, on 

midagi väga 
viltu ja olu-
kord vajab 
muutmist,” 
on Vera kin-
del.

Enne lap-
se sündi arvas 

Vera, et mis see 
siis ära ei ole lap-

se kõrvalt töötada. Kui väike 
Franciska sündis, selgus aga, 
et laps võtab kogu aja ja roh-
kemgi. Nüüd, kui laps on juba 
kahene ja käib poole päeva 
kaupa lasteaias, on Vera aega 
leidnud oma äriga tegeleda. 
Kõige rohkem puudust tun-
nevadki Vera ja Gabor oma 
vanemate toetusest, sest Vera 
ema ja Gabori vanemad ela-
vad endiselt Ungaris. Õnneks 
käivad nad aeg-ajalt Tallinnas 
külas. 

Armastus tööpostil

Veral on ülikoolikraad itaalia 
keele ja kirjanduse alal Buda-
pesti ülikoolist. Ta on küll 
töötanud ka itaalia keele õpe-
tajana, kuid enamiku aja elust 
tegutsenud hoopis reklaami 
ja meediastrateegiate alal. 
Just meediatöö kaudu sai ta 
ka Gaboriga tuttavaks. Ravi-
mifirma, kus Gabor töötas, 
oli Vera selleaegse tööandja 
klient, ning Vera töötas nen-
de tarvis välja meediastratee-
giat. Töine kontakt Gaboriga 
oli aga nii hea ja sujuv, et õige 
pea kasvas see üle romanti-
liseks suhteks. Et kliendiga 
suhtes olemine olnuks eeti-
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