
A BORSODI DOMBOK KÖZÖTT
AKI MÁR MAGA MÖGÖTT HAGYTA A CSILLOGÓ SZÁLLODÁK, A TURISTACSALOGATÓ 

AKCIÓK ÉS TÖMEGTURIZMUS VILÁGÁT ÉS VALAMI IGAZÁN EGYEDIRE, 
TERMÉSZETESRE ÉS KÜLÖNLEGESRE VÁGYIK, AZOKNAK VAN EGY JÓ HÍRÜNK. 

LASSULJANAK LE, KERESSÉK MEG A TÉRKÉPEN IROTA KÖZSÉGET ÉS CSOMAGOLJANAK, 
MERT VAN EGY VARÁZSLATOS CÉLPONT, AMIT NEM LEHET KIHAGYNI. 

EGY HAMISÍTATLAN ÉS ROMLATLAN VIDÉKI HELYEN JÁRTUNK, 
AHOVÁ MEGÉRKEZNI KALANDOS, VISSZATÉRNI AZONBAN GYEREKJÁTÉK. 

Környezetbarát 
 LUXUS 

Az Irota EcoLodge vezetői két holland ál-
lampolgár, Jeroen van Drunen és Lennard 
de Klerk akik mindketten Magyarországon 
élnek 2007 óta. Mielőtt 2010-ben belevágtak 
életük álmába és megvettek egy elhagyott, 
üres kúriát Irotán, diplomáciai, illetve keres-
kedelmi területeken dolgoztak. Már turista-
ként beleszerettek a környékbe, aztán eltelt 
pár év és a falu legszebb részén lévő üres 
telkeken megépítették Magyarország első 
ökoluxus nyaralóhelyét, az Irota EcoLodge-
ot, ami felveszi a versenyt a legtöbb hasonló 
külföldi szálláshellyel. Miért? Mert elhi-
vatottak, tapasztaltak és tudják, hogy erre 
vágyunk a legtöbben. Friss levegőre, helyi 
kézműves ételekre, parázsló kandallóra, nagy 
teraszra, romlatlan környezetre és tökéletes 
nyugalomra. A rohanó városi hétközna-
pok után egy természetes szigetre. Velük 
beszélgettünk, a kezdetekről, az álmaikról és 
a megvalósításról. 

Egy korábbi lapszámunkban már írtunk 
Rólatok és a házak kialakításáról, most 
viszont inkább arra vagyunk kíváncsiak, 
hogy miért jöttetek ide és mi fogott meg 
Benneteket Magyarországon?
Lennard: Mindketten sokat utaztunk a 
világban és éltünk sok helyen, köztük hosz-
szabb ideig Kelet-Európában is és bár ott is 
fantasztikus helyek vannak, sok természeti 
szépséggel, de a vidéki területek nagyon 
el vannak maradva infrastruktúrában és 
szolgáltatásban a városoktól. Magyarorszá-
gon azonban a vidék működik, jön a busz, 
elszállítják a szemetet, mindenhol van bolt. 
Egy minőségi szálláshely számára fontos a 
háttér, hogy mindig biztos ellátása legyen.

Jeroen: Másrészt azt láttuk, hogy Magyar-
országtól nyugatra pedig nagyon kevés a 
valódi természethez közeli terület. Nyugat-
Európa nagyon belakott, szinte már nincs is 
olyan hely, hogy kimész a teraszra, elnézel a 
távolba és csak a tájat látod. Egy autópálya, 
egy falu, vagy egy út biztosan keresztezi a 
látványt. 

Lennard: Ha például vonattal utazunk 
Hollandiában, nincs olyan perc, hogy ne 
látnál valakit, vagy valamit és szinte teljesen 
hiányzik az autentikus vidéki hangulat, a 
csend. Itt a vendégeink, ha kimennek sétálni, 
vagy túrázni és visszajönnek, mindig szokták 
mondani, hogy senkivel sem találkoztak. 

Rendben van, de természetes környezet 
máshol is van Magyarországon, miért 
tetszett meg Nektek éppen Irota? 
Jeroen: Egy amerikai barátunk révén már 
többször jártunk Borsodban, mivel neki 
Szalonnán volt már egy háza és egyszerű-
en beleszerettünk a környékbe. Az ország 
nyugati része már szinte teljesen kiépített a 
modern turizmus szempontjából, itt kele-
tebbre viszont még sok a régi zsákfalu, mint 
Irota is, ahová, ha eljössz, akkor a falu végén 
egyszer csak vége az útnak és onnan 20-50 
kilóméter távolságban csak az erdőket és 
mezőket láthatod. És hatalmasakat szippant-
hatsz a friss és ropogós levegőből.  

Lennard: Ez nagyon fontos volt, de azt is 
néztük, hogy milyen a faluban a helyiek 
gondolkodása. És láttuk, hogy nagyon 
rendes közösség él itt, mindenki nagyon 
sok szeretettel gondoskodik az állatairól, a 
növényeiről és már volt egy falusi turizmus 
program is pár vendégházzal. Tehát megvol-
tak a legfontosabb alapfeltételek az ökoluxus 
vendéglátáshoz: a természetes környezet, 
jó levegő, egészséges bioszféra, kedves és 
vendégszerető helyiek, akik még ismerik a 
hagyományaikat. Erre tudtunk építkezni 
minden szempontból. 

Jeroen: Igen, az alapok megvoltak, de szá-
momra, történészként nagyon sokat jelentett 
az is, hogy a központi kúria, amit teljesen 
felújítottunk, valaha egy értékes nemesi ház 
volt a Fáy család tulajdonában, azaz fontos 
szerepet játszott a helyiek történelmében. 
Még Fáy Elemér építette, aki idén lesz 100 
éve, hogy meghalt. Jóban vagyunk az örökö-
sökkel és szervezünk is egy kis megemléke-
zést a faluban ezzel kapcsolatban.  

Az ország, a vidék, a falu tehát optimá-
lis, de miben törekedtetek egyediségre, 
ami megkülönböztet Titeket, a többi 
hazai környezettudatos vendéglátástól? 
Lennard: A legfontosabb vezérelvünk az 
volt, hogy bemutassuk, miszerint a luxus 
és a környezettudatosság nem egymásnak 
ellentmondó fogalmak. És van már egy 
olyan réteg itthon Magyarországon is, amely-
nek fontos a felelősség a jövőért, szereti a 
természetes megoldásokat és nem szeretné 
elpazarolni a bolygónk értékeit, viszont 
ragaszkodik az igényes, minőségi kiszolgá-
láshoz és terekhez. Ez az ökoluxus modellje. 
Védjük meg a természetet, ne romboljuk 
a környezetet, ne pazaroljunk, működjünk 
együtt a helyi gazdasággal, azaz legyünk 
organikusak, de közben ne adjuk fel a magas 
minőség iránti igényünket és reális hasznot is 
termeljünk, amiből szó szerint fenntartható 
és megújuló lehet mindez üzletileg. És ezek 
együtt is teljesíthetők.

Jeroen: Igen, nagyon fontos számunkra 
a hitelesség, ezért tényleg beleadtunk 
anyait-apait, a házakat a legkorszerűbb és 
természetes alapanyagokból és technoló-
giával építettük, amivel ki is érdemeltük 
a Környezettudatos Építés Egyesülete 
elismerését is, amelynek tagjai is lettünk. Az 
üzemeltetés során sem használunk vegy-
szereket, a helyi jó minőségű vízzel főzünk 
és mosunk, saját veteményeskertünk van, 
komposztálunk és Marika néni jóvoltából, 
aki a helyi házvezetőnk, autentikus ízletes 
ételeket tudunk szervírozni a vendégeink-
nek, ami nagyon népszerű. Szelektíven 
gyűjtjük a hulladékot, amiből a cél, hogy 
minél kevesebbet termeljünk. És van egy 
fiatal, kedves és intelligens papunk is a 
faluban, aki modern gondolkodású és jó 
hangulatú miséket tart hétvégente.

Honnan jön a vendégek nagy része és 
vannak-e visszatérő ismerősök? 
Lennard: Kezdetben azt gondoltuk, hogy 
főleg külföldiek lesznek, de ma már a 
hétvégi vendégek nagy része magyar, 
vagy a környező országokból érkezik. 
Hosszabb nyaralásra pedig főleg nyugat-
európaiak jönnek és hála Istennek, mára 
már kialakult a stabil visszatérő vendégek 
köre belföldről és külföldről is. Ez annak 
is köszönhető, hogy szép a táj, rendezett 
a falu és rengeteg lehetőség van mozgás-
ra, túrázásra. 

Fejlesztésekben gondolkodtok a jövőben?
Jeroen: Egyre többen igénylik az elektromos 
töltést, az autójuk és a biciklijük számára, 
ezért tervezünk egy 30 amperes teljesítményű 
töltőt telepíteni és odafigyelni az egyéb töltési 
igényekre. Szerencsére sok napelemünk van, 
ami tovább bővíthető, így ez nem fog gondot 
okozni, illetve bár a falun belül biciklivel, vagy 
gyalog közlekedünk, de távolabbra pár éven 
belül magunk is egy elektromos autóval szeret-
nénk majd eljutni. De a legfontosabb, hogy az 
alapértékeinket ezután is követni fogjuk. 

És ez annyira jó. Nemrég volt nálunk 
egy blogger Németországból és az első 
élménye az volt, hogy amikor autóval 
átjött a magyar határon, a szélvédője tele 
lett bogarakkal. Egy osztrák vendégünk 
is mondta, hogy számára is ez volt az 
első, furcsa mód pozitív élmény, mivel 
Nyugat-Európában a sok mezőgazdasági 
vegyszer miatt szinte teljesen kipusztul-
tak a vadon élő rovarok és azzal együtt 
sok madár is.  Egyszóval itt még jóval 
egészségesebb a bioszféra. Tehát egy jó 
metszéspont Magyarország, mivel közel 
van Nyugat-Európához és jóval termé-
szetesebb.

51ECOLIFE50 ECOLIFE

LIFESTYLE LIFESTYLE

W E L L - B E I N G  &  W E L L  B U I L D I N G W E L L - B E I N G  &  W E L L  B U I L D I N G


