
DOBBANTÓ SZTORIK 

GÖRGÉNYI ÁGNES a pénzügy világából érkezett a vendég-
látásba: 23 év banki munkatapasztalatát cserélte a mind-
szentkállai Kálium Vendégház üzemeltetésére. A kétgyer-
mekes édesanya a járt utat hagyta ott a járatlanért. Ágnes 
és férje döntését az élet igazolta: a vendégház mágnesként 
vonzza a kikapcsolódni vágyókat.

„Mindig is szerelmem volt a Balaton” – idézi fel a kez-
deteket Ágnes. „A gyermekeim még kicsik voltak, s úgy 

döntöttünk a férjemmel, hogy mindenképpen szeretnénk 
a Balaton-felvidéken egy ingatlant.” A vendéglátás ek-
kor – 2013-ban – még nem szerepelt a házaspár tervei 
között. Ahogy azonban cseperedtek a gyermekek, Ágnes 
úgy érezte, alkalmazottként nem tud kiteljesedni, ezért 
férjével úgy döntöttek, az esedékes házfelújítást úgy ala-
kítják, hogy az ingatlan alkalmas legyen vendégfogadásra 
is. 2018 júliusában így nyitotta meg kapuit a három apart-
mannal és ma már kültéri szaunával büszkélkedő Kálium 
Vendégház Mindszentkállán. „Felmondtam a munkahelye-
men, és azon a nyáron már fogadtam is az első vendégei-
met.” A települést azért választották, mert sokat nyaral-
tak a környéken, és ezt a helységet ismerték a legjobban. 
„Ez a falu egy tündéri hely!” – lelkesedik Ágnes.

A vendégház nyáron teljes kihasználtsággal működik, a 
tavaszi hónapokban persze visszaesik a forgalom. Ágnes 

némi szomorúsággal meséli, hogy az épület „ma már tel-
jes egészében a vendégeké, mi a családdal csak a holt-

szezonban jutunk el oda, és ilyenkor jut idő a további fej-
lesztésekre”. A vendégházat eleinte egy Facebook-oldalon 

hirdették, ám hamarosan már saját honlapot is indítottak. 

A Dobbantóban való részvételt Ágnes valójában a férjének 
köszönheti, aki a banki szférában dolgozik, és egy hírlevél-
ben fi gyelt fel a Budapest Bank női vállalkozóknak szóló 
programjára. Bár Ágnes pénzügyi végzettséggel is rendel-
kezik, úgy érezte, hogy tudná bővíteni vállalkozási ismere-

teit. „A Dobbantó alkalmasnak tűnt arra, hogy új lendületet 
adjon.” A kurzus éppúgy segítséget nyújt a kezdő, mint a 
már vállalkozásukat egyengető nőknek, s Ágnes maximá-

lisan elégedett az ott tanultakkal: „Csak hasznos informá-
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ciókat kaptunk. A pénzügyi ismereteimet is bővíthettem, 
ám számomra az online marketing ismeretek elsajátítá-
sa bizonyult a leghasznosabbnak.” Ágnes külön kiemeli, 
hogy az oktatók és a többi résztvevő milyen inspirálólag 
hatottak rá. „Kifejezetten örülök, hogy részese lehettem 
a programnak.”

A vendégház kapcsán Ágnes büszke arra, hogy a férjével 
hozták tető alá az épületet. „Természetesen nem saját ke-

zűleg építettük, de megtaláltuk a megfelelő szakembere-
ket a kertépítéshez és a kivitelezéshez. Kis családi vállal-

kozásként tudjuk működtetni, ami szintén büszkeséggel 
tölt el.” 

Fontos megemlíteni a koronavírus-válság kötelező zárva 
tartási időszakát, amely mély nyomot hagyott a vendéghá-

zon és azon keresztül a vállalkozáson is. Ezt a nehéz hely-
zetet megtöri a nyári szezon, szerencsére a turizmus fel-

lendülni látszik, és a Kálium Vendégház naptára is megtelt 
a főszezonra, ami azt mutatja, hogy a vendégek bizalma 
töretlen. A visszatérő vendégek és a pozitív visszajelzések 
egyértelműen azt jelzik Ágnesék számára, hogy jó úton 
járnak. „Idén nyárra eljutottam odáig, hogy a szállásadó 
oldalak igénybevétele nélkül nyolcvan százalékban mi ma-
gunk tudjuk kiadni az apartmanokat.”

Hosszabb távon a Dobbantó program keretén belül felvá-

zolt üzleti tervet szeretnék megvalósítani, és egy további 
vendégház beindítását is fontolgatják. „Nem szállodalánc-

ban gondolkodunk; szeretnénk szépen és jól csinálni ezt a 
szakmát.” A vírushelyzet alakulásával kapcsolatos folya-
matos bizonytalanság viszont óvatosságra inti őket, így a 
vállalkozás újabb fejlesztései, beruházásai még váratnak 
magukra. „Most a jelenlegi helyzetben a meglévő vendég-

házunkat szeretném a lehető legtökéletesebben csinálni 

minden szeretetemmel, odaadásommal” – mondja Ágnes.
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