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Hátszél nélkül

SZÁRNYALNI

Sokat írunk – mi magunk is – a
láthatatlan üvegplafonról, amely
nem engedi, HOGY A NŐK ugyanolyan magasba kapaszkodjanak fel
A KARRIERJÜK LÉPCSŐFOKAIN, mint a férfiak. A helyzet
még nehezebb, ha valaki szegény
családból származik, és mindent
önerőből kell elérnie. Nehéz, de nem
lehetetlen. szerző: Beszterczey Judit

anizsai Ágnes

kétségtelenül
karizmatikus nő. A Silka Fashion
alapító-tulajonosával egy fogyást
elősegítő termékről szóló előadáson
találkozom, ő tartja. „Mindig voltak
álmaim, most a fogyicsoki a legújabb
vízióm. Sokan még fintorognak a hálózatépítés
műfaján, pedig végtelen lehetőségeket kínál.” Az
üzletasszony a network marketing terén is remekel,
kisugárzásának és beszélőkéjének köszönhetően
hetente tízesével csatlakoznak hozzá a fogyni vágyó
üzletépítők.
Ági az ezredforduló körül, Hévízen hozta létre
az első Silkát, amelyet 2014-ben a fővárosi Andrássy úti luxusszalon követett. Az általa tervezett
öltözetek mára alapdarabok a konzervatív vonalat
kedvelő nők és férfiak gardróbjában. André Agassi,
Hugh Jackman és Friderikusz Sándor is előszeretettel viseli az Áginál készülő méretre szabott
öltönyöket. A nagypályás üzletasszony egyáltalán
nem szégyelli, hogy nem az Andrássy útra született. „Többszörösen hátrányos helyzetben éltem
le az első 14 évemet. Egy eldugott falucskában, a
Baranya megyei Magyarszéken éltünk, a szüleim
elhanyagoltak, sokszor meg is ütöttek. Senki sem
hitt bennem. A falu népe legyintett rám: ilyen felmenőkkel úgysem lesz belőlem semmi. Én viszont
fogadalmat tettem saját magamnak.”
14 évesen került a híres pécsi Nádor Szállodába.
„Zsolnay és Herendi porcelánok között dolgoztam
a falusi viskó után. Alázatos és rendkívül teherbíró
voltam, és kisvártatva olyan sok jattot kaptam, hogy
egyrészt én tartottam el az egész családom, másrészt
fizettem a nem éppen olcsó albérletem, és még szép

ruhákra is futotta.” Ági tisztában van az adottságaival. „Tudom magamról, hogy vonzó és intelligens
vagyok. Amikor belép valaki az üzletembe, széles
mosollyal fogadom, majd körbevezetem, mivel az
otthonomba érkezett.”
A Silka előtt a balatoni vendéglátásban építette fel
magát és már nagymenő üzletasszonyként ült vissza
az iskolapadba. „47 éves koromban érettségiztem,
csak ezt követően szereztem főiskolai diplomát. Példát akartam mutatni Tibor fiamnak, aki kifejtette,
hogy papírok nélkül is boldogulhat.” Ági jól tudja,
tíz év múlva hol fog tartani. „Egyrészt támogatom
a fiaim nagyszabású balatoni projektjét. A legnagyobb tervem azonban a fogyicsokihoz kötődik,
ahol tízezrek követnek majd. Mindez legalább olyan
lehetetlenül hangzik, mint amikor hatéves falusi
kislányként kijelentettem, hogy divatszalonom lesz.”

EGY SORSDÖNTŐ FARMERNADRÁG Az

ország leggazdagabb asszonyának több mint
hatmilliárd forintra tehető a vagyona. A Somogy
megyei Csokonyavisonta faluból származó Kósa
Erika korábban a szegények és hátrányos helyzetű emberek mindennapjaiból is kivette a részét.
„Óvónőként olyan intézményben dolgoztam Barcson, ahová éhesen, koszosan és sokszor tetvesen
érkeztek a gyerekek, akiket mi, óvónők és gondozónők tanítottunk meg kanállal és villával enni.”
A kortalan nagymama ellentmond az üzletasszonyokról alkotott valamennyi sztereotípiának, hiszen
inkább egy érzelmes olasz színésznőre emlékeztet,
mintsem kőkemény üzletasszonyra. „Édesapám
mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott, édesanyám főkönyvelő volt, aki felnőtt fejjel végezte
el a közgázt. Mi hárman testvérek iskola után a
kertben segítettünk. Kapáltunk, vagy az erdőtelepítésen vettünk részt, így tett szert a család némi
jövedelem-kiegészítésre. Emlékszem, kollégistaként szemrehányást tettem anyunak, hogy egyedül
nekem nincs farmernadrágom az osztályból. Erre
édesanyám finoman odavezetett a dédnagymama
ridiküljéhez, ami családi kasszaként működött.

Három borítékot vett elő. ’Az egyikben az a pénz
van, amit Bözsi nénitől kértünk kölcsön, és most
adjuk vissza. A másik borítékban lévő pénz a takarékszövetkezetbe kerül, a ház hiteltörlesztésére. A
harmadikból pedig az egész havi étkezést fogjuk
finanszírozni. Mutasd meg, kislányom, hogy melyik
borítékból vegyem ki a farmered árát?’ Hatalmas
pénzügyi lecke volt, máig csontig hatol az akkor
érzett szégyenem.”
A száz leggazdagabb magyar listáján rendre szereplő milliárdos nyolc év óvónői munka után váltott, és
pénzügyi tanácsadó lett egy osztrák cégnél. Kisebb
súrlódása lett ugyanis az óvoda akkori vezetőnőjével, aki a pedagógus napi jutalomosztáskor azért
hagyta ki, mert Erikáéknak nyugati autója volt, az
igazgatónőnek pedig Skodája. Az óvónő ezután
jelentkezett – majdani mellékállás céljából – egy
akkor Magyarországon nyitó osztrák cég hirdetésére, ahol végül is pénzügyi tanácsadó lett. A
sikerek nagyon gyorsan jöttek. Tíz évig dolgozott
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a cégnél, majd férjével, Körtvélyesi Zoltánnal és két
üzlettársukkal együtt létrehozta a Brokernetet, 2012
őszén pedig saját vállalkozása, a Consequit Group
következett. Sokat és örömmel mesél az általa létrehozott Kósa Erika Akadémiáról is, amely nem
csupán a vezetőképzésben tevékenykedik. „Meg�győződésem, hogy a jövő képzési rendszerét új módszerekkel, új fejlesztő eszközökkel és új szemléletű
foglalkozásokkal kell kiegészíteni. Fontos része az
életemnek a Mindverse Kurzussorozat – önérvényesítő és személyiségfejlesztő tréningek –, amelyeket
egy középkorban épült kolostorban tartunk.” Vallja, hogy erőfeszítés és áldozatvállalás nélkül nincs
siker. „Először bele kellett tennem magam, hogy
legyen mit kivenni. A két lányom szinte gyerek volt,
miközben napi 14–16 órát is dolgoztam, ráadásul
hosszú ideig egyetlen hétvégém se volt szabad. Hiszek abban, hogy felismertem a lehetőségeimet,
mertem velük élni, és persze jó helyen voltam jó
időben. Azonban a sikernek rengeteg arca van, és
szomorú lenne, ha kizárólag pénzben mérnénk.”

TÖKÉLETESSÉGBŐL TELJESSÉG Szalontai Enikő, a General Electric franciaországi

bankjának korábbi pénzügyi igazgatója igazán
sikeres nő. „2005-ben, harmincévesen lettem a cég
párizsi bankjának pénzügyi vezetője. 2007 pedig
a tökéletes év volt – imádtam a munkám, a férjem
megkérte a kezem, összeházasodtunk és várandós
lettem a kisfiammal. Amikor megszületett Áron,
hazajöttünk, mert szerettem volna elég időt tölteni
vele. Rá két évvel megérkezett Lili lányunk.” Nem
sokkal később Áronról kiderült, hogy autizmusban
érintett. „Áron diagnózisa jó alkalom volt arra,
hogy végiggondoljuk a férjemmel, Csender Levente íróval, miként is szeretnénk élni a jövőben.”
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Szalontai Enikő márpedig keményen megküzdött
azért, hogy olyan karrierje legyen anyacégénél,
amellyel korábban kevesen büszkélkedhettek Kelet-Európa-szerte. „A háromezer lakost számláló
Monorierdő szülöttjeként az első voltam a családban, aki pénzügyi pályára került. Pedagógus szülők
gyerekeként ugyan nem éltünk mélyszegénységben,
de nem is vetett fel bennünket a pénz, akkoriban
sem voltak túlfizetve a tanárok. A szüleim nem
álltak úgy anyagilag, hogy finanszírozzák a felsőoktatási képzésemet. Azt is elmondták, hogy
pedagógusként nincsenek kapcsolataik pénzügyi
körökben, ezen a téren sem tudnak sokat segíteni.”
Enikőt ez nem tántorította el a későbbi hivatásától.
„A rendszerváltozás környékén a sokszoros túljelentkezés ellenére sikerült bekerülnöm az éppen
induló angol kéttannyelvű gimnáziumba Balatonalmádiban. Akkoriban hullott le a vasfüggöny,
rengeteg tanár jött kíváncsian külföldről, többek
között a Yale-ről is a gimnáziumba. A mai napig
hálás vagyok az osztályfőnökömnek, aki biztatott,
hogy válasszak bármit, amihez kedvem van, mert
bárhol megállom a helyem. Így lettem közgazdász.”
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Ami pedig a farmernadrágot illeti, Erikának végül
nem kellett sokáig nélkülöznie a kultikus darabot.
„A rákövetkező nyáron édesanyámék eladták az
égerfa-csemetéket. Átváltották a kis pénzüket, és
az akkori Jugoszláviából nemcsak farmernadrágot,
hanem Fa szappant és Creme 21-et is kaptam. Maga
volt a mennyország!”

A diplomán alig száradt meg a tinta, Enikőt felvették a General Electric pénzügyi vezetői képzésére.
„A legelső magyar voltam a GE-nél, aki senior
audit menedzserré válhatott. Az újabb lehetőség
pedig alig harmincévesen ért, amikor a franciaországi bank pénzügyi igazgatója lettem és Párizsba
költöztem.” Kedvese Franciaországba utazott, hogy
megkérje Enikő kezét. „Leventét egy könyvheti
sétahajózáson ismertem meg Budapesten, ahova
valójában egy Sütő András dedikálásért mentem.
Remek páros vagyunk: ő a pragmatikus bölcsész, én
pedig a humánus közgazdász.” Enikő az elmúlt négy
évben sem unatkozott, hiszen miközben visszatért
dolgozni és részmunkaidős vezető lett a cégnél, idén
diplomázik autizmus szakos gyógypedagógusként.
Talán a külső szemlélő számára a jelenlegi szakmai

Felismertem a lehetőségeimet, MERTEM VELÜK ÉLNI, és persze jó helyen
voltam, jó időben. Azonban a siker-

nek rengeteg arca van, és szomorú lenne, ha kizárólag pénzben
mérnénk
fázis nem annyira csillogó, mint akár tíz évvel korábban, Enikő sokkal önazonosabb, mint ezt megelőzően bármikor. „Áron diagnózisának személyiség- és házasságformáló ereje is van. Korábban is
toleráns és nyitott embernek tartottam magam, de
általa rá kellett jöjjek, hogy nem csak egyféleképpen
lehet élni. A fiunk miatt időről időre megállok, és
fontolóra veszem: úgy élek-e, ahogy élni szeretnék?
Habár a válaszok nem mindig egyszerűek, nagyon
jó, hogy van egy olyan sarkcsillagunk, ami irányt
mutat. Míg korábban a tökéletességre törekedtem,
mára a teljesség lett a cél. mc

