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ZÖLD 
ÉPÍTÉSZET

KÖRNYEZETBARÁTSÁGBAN A JÓLLÉTTEL

EGY KIS MAGYAR FALUBAN ECOLODGE VÁRJA AZOKAT A PIHENNI VÁGYÓKAT, AKIKNEK EGYSZERRE 
FONTOS A NYUGALOM, A TERMÉSZET ÉS A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD.

ECO-ÜDÜLÉS IROTÁN

A borsodi Irotán, az ötven lakót 
számláló zsákfaluban két holland 
vállalkozó nem mindennapi álmot 

valósított meg. Erről kérdeztük egyiküket, 
Lennard de Klerket. 

Hogyan esett a választásuk Irotára?
Lennard de Klerk: Már Budapesten éltem, és 
hétvégente egy amerikai barátunk hétvégi 
házában sokat vendégeskedtünk Aggtelek 
környékén. Már régóta terveztük, hogy 
vidékre költözünk, és Irotán találtunk egy 
felújítandó kúriát. A helyreállítás eredménye 
egy majdnem passzívház lett, mely jó alapul 
szolgált a következő építkezéshez.

Milyen környezettudatos megoldásokat 
használtak az EcoLodge házaknál?
Lennard de Klerk: Igyekeztünk, hogy újrahasz-
nosított vagy újrahasznosítható anyagokból 
építsünk. Ezért például a házak faszerkeze-
tesek. A falakba cellulózt fújtunk be, amit 
újságpapírból gyártottak. Kívül 10 centi-
méteres farost táblák növelik a hőszigetelő-
képességet. A vastag és páraáteresztő falak, 
plusz a háromrétegű ablaküvegek télen-nyá-
ron tartják a kellemes belső hőmérsékletet. 
A kertben „bio” úszómedence található, 
melyet kavicsba ültetett nád szegélyez, a 
gyökerek tisztítják a vizet. Vegyszert nem 
használunk. A toalettek öblítése, valamint 
a központi mosókonyhában az ágyneműk 
mosása esővízzel történik. A lágy víznek kö-
szönhetően sokkal kevesebb mosószerre van 
szükség. Mindhárom háznak saját, baktériu-
mos víztisztító berendezése van.  
A használati meleg vizet napkollektorok, az 
áramellátást pedig napelemek biztosítják.  
A fenti megoldások nyomán az üzemeltetési 
költségünk nagyon alacsony: nincs villa-
mosenergia-költség – sőt, a többletáramot 
visszatápláljuk –, a vízhasználat egy átlagos 
háztartásénak a fele, valamint tűzifából is 
minimális fogy.

Milyen vendégekre számítanak, hiszen 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye köztu-
dottan nem a legfejlettebb régió?
Lennard de Klerk: Eleinte a külföldieket vártuk 
Nyugat-Európából, mert olyan csendes és 
elrejtett hely, mint a zsákfalu Irota, Hollan-
diában már nincs. De a magyarok is jönnek. 
Sok látnivaló van a közelben, mint például az 
Aggteleki Nemzeti Park, Tokaj és Kassa.

Mennyire sikerült saját szemléletüket 
átadni a helyieknek?
Lennard de Klerk: A faluban nincs földgáz, 
és a tűzifa sem olcsó már. Sajnos sokan 
nedves fával fűtenek. Egy alkalommal egy 
prezentációban megmutattam a lakóknak, 
hogyan lehet 30 százalékot megtakarítani 
száraz tűzifával. Szennyvízcsatorna-rendszer 
kiépítésére most pályázik a település. A tisz-
títórendszer a mi példánk alapján biológiai 
elvű lesz.

A pihenni vágyókat a táj vagy 
az önök szemlélete vonzza?
Lennard de Klerk: Alapvetően a luxuspihenés 
vonzza a vendégeket, de meglepődnek azon, 
hogy például meleg időben a házban a hő-
mérséklet légkondicionálás nélkül is kellemes 
marad. A magyarok érdeklődnek a környe-
zettudatos megoldások és a megtakarítási 
lehetőségek iránt. A külföldiek pedig szeret-
nének felfedezni egy ismeretlen országot, 
és közben értékelik a környezetbarátsággal 
elegyített színvonalas szálláshelyet.


