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kavastane, pidi Vera aga 
töökohta vahetama. Sellest 
on nüüdseks möödas juba 
kümme aastat. 

Vera on elanud ka mõne 
aasta Itaalias, Sitsiilias Mes-
sinas. Itaaliast rääkides 
lähevad naise silmad erili-
selt särama, see on armastus 
esimesest pilgust. 1980ndate 
lõpul idabloki sula ajal lõd-
venes ka Ungaris vene kee-
le õpetamise nõue ja Veral 
tekkis valik, kas õppida 
võõrkeeltena inglise ja vene 
või inglise ja itaalia keelt. Ta 
valik langes kõhklusteta ing-
lise ja itaalia keele kasuks. 
Vera räägib lõbusalt, et kui 
ta Itaalias elas, peeti teda 
vaatamata pruunidele silma-
dele ja suhteliselt tumedate-
le juustele siiski eksootiliselt 
heledaks. Samas on Eestis 
pruunid silmad eksootili-
semad, nii et “oma” pole ta 
kummalgi pool. 

Eestlane on usaldus-
väärne sõber
Erdöside pere on Eestis väga 
kenasti kohanenud ja tun-
neb end siin kodusemalt kui 

Itaalias. Eestis on neil palju sõpru 
nii eestlaste kui ka kohalike ungar-
laste, aga teistegi välismaalaste seas. 
Vera kahetseb vaid seda, et 
Ungari saatkond Eestis 
kinni pandi. Siinsed 
ungarlased käivad 
sageli koos selle-
le vaatamata. Vera 
usub, et kõik juh-
tub mingi põhjuse-
ga ja kui end õnne-
likuna tunned, siis 
oled õigel teel. “Kuna 
ma Eestis end õnneliku-
na tunnen, on järelikult sel 
mingi hea põhjus, et ma just siia 
elama sattusin,” arvab Vera ja lisab: 
“Kui lased enesel oma teed mööda 
loomulikul moel kulgeda, siis saad 
millalgi ka põhjuse teada.”

Ungarit ja Itaaliat Eestiga võrrel-
des ütleb Vera: “Eestlased ei avane 
nii ruttu nagu lõunapoolsed rahvad, 
aga kui avanevad ja sa eestlasega sõb-
raks saad, on ta su aus ja sügav sõber, 
keda saab usaldada ja kes ei aja niisa-
ma pealiskaudset juttu, pidevalt kii-
resti kätega vehkides,” naerab Vera. 

Eesti puhul hämmastab Verat 

endiselt metsarohkus. “Isegi Tal-
linna linnas on metsatukad,” imet-
leb ta. Enne lapse sündi, kui Veral ja 
Gaboril oli rohkem aega, armastasid 
nad mööda linna jalutada. “Tallinna 
vanalinn on vapustavalt ilus,” kiidab 
Vera. “Vanasti käisime Gaboriga seal 
niisama romantiliselt ringi ja vahel 
külastasime mõnd kena kohvikut.” 

Eestist ongi neil õnneks valda-
valt head kogemused. Näiteks kii-
dab Vera siinseid arste. Kui ta sünni-
tamas käis, sai ta aru, et kui Ungaris 
tehakse sünnitusest suur meditsiini-
line sündmus, mille iga liigutuse eest 
maksad, siis siinkandis peetakse sün-
nitust loomulikuks nähtuseks. Üld-
se on Vera meelest eestlaste elustiil 
looduslähedasem. Näiteks kiidab ta 
eestlaste spordiarmastust. “Kohe kui 
mõni üksik päikesekiir kusagilt pil-
ve tagant piilub, tormavad eestlased 
välja jooksma või panevad suusad 
alla,” naerab ta.  

Tüütult pikad talved

Ainus, millega Vera siiani Eestis päris 
ära harjuda pole suutnud, on pikad 
ja külmad talved. Sellest et talviti on 
jahe ja selg külmetab, tekkis Veral 
idee hakata tootma pihasoojendus-
vööd. Ta uuris põhjalikult, milliseid 
variante on maailmas olemas, ja jõu-
dis järeldusele, et sellist, mis hoiaks 
pihaümbruse soojas, aga oleks samas 
kena ega veniks välja, polegi. Katse-

tuste ja konsultatsioonide 
tulemusena sündis vöö 

Checca. Nime sai toode 
nende tütre Franciska 
itaaliapärase nime-
kuju Francesca 
lühendi Checca jär-
gi. Hääldatakse seda 
itaaliapäraselt “kek-

ka”, aga eestlased on 
harjunud hääldama 

“tšekka”. Pihasoojenda-
ja hoiab mõnusalt ümber 

keha ja teeb ka saledamaks. Seda 
saab kanda kas märkamatult riiete all 
või nagu T-särgi pikendust või hoo-
pis moodsat miniseelikut. “Eriti pea-
me silmas teismelisi tüdrukuid, et 
nad oma vaid nabani ulatuvate jope-
de all külma ei saaks,” selgitab Vera, 
lisades, et spetsiaalsed pihasoojen-
dajad on ka rasedatele ja tulekul kol-
lektsioon meestele. Vera on ise väga 
elevil ja entusiastlik, sest usub oma 
tootesse täielikult. Eesti edu kõrval 
sihib ta Checcaga juba Põhjamaid ja 
kaugemaidki piirkondi. 

Registreeri ajakirja ost veebis 
ajakirjad24.ee/koma ja 
võida luksuslik puhkus
kahele Egiptuses!

võiduvõimalus kasvab iga ostuga!

Eestlane 
ei aja pealis-

kaudset juttu, 
pidevalt kätega 

vehkides.

Jahedas Eestis sündinud pihasoojendaja 
Checca teeb tõelist edukäiku juba ka mujal. 


