13 évfolyam, 58. szám
Kiadja: INF-FNI

2021. április
Szövetségi Fókusz
Nemzetközi Naturista Szövetség Hírlevele

Sook-Hwa NOH

az új sportfelelősünk
Sook-Hwa Szöulban született és majdnem 35
éve él Spanyolországban. Spanyol nyelv- és
irodalomtudományból diplomázott a Korea
Egyetemen és a Madridi Complutense Egyetemen,
summa cum laude értékeléssel szerzett doktori
fokozatot a Complutensén modern és kortárs
irodalomból, a Menéndez Pelayo Egyetemen
tanártovábbképzést végzett spanyol mint idegennyelv
tanári szakon, és számos írása jelent meg irodalmi
folyóiratokban.
Folyékonyan beszél spanyolul és angolul, és szeret
zongorázni. Sook-Hwa dolgozott tolmácsként
a „Seminci” filmhéten Valladolidban, tanárként,
előadóként, fordítóként, idegenvezetőként,
színészként és még számos más munkakörben.
2003 óta a Spanyol Naturista Szövetség (FEN) és a
madridi Naturizmus Fejlesztéséért Egyesület (ADN)
nemzetközi felelőse. A Nemzetközi Emberijogi
Alapítvány (Fundación Internacional de Derechos
Humanos) kuratóriumának a tagja, amely 700 000
követővel a legnagyobb spanyol civil szervezet a
Twitteren (@Declaracion).
2003 óta minden INF világkongresszuson és EuNat
találkozón jelen volt, és részt vett néhány úszógálán
és Alpok-Adria-találkozón is.

Következő számunk
A cikkek beküldési határideje:
május 20.
Következő számunk
megjelenésének időpontja:
június 5.
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Közreműködött a szövetségek verai találkozójának,
a portusi Világkongresszus és a 2006-os gijóni
úszógála megszervezésében, és a kezdetektől részt
vesz a dél-európai találkozó megszervezésében,
amelyet első alkalommal 2010-ben a franciaországi
Arnaoutchot-ban tartottak meg.

INF - FNI
Főtitkárság

I rj n e k u n k !

Mail: naturism@inf-fni.org
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358
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Laurent Luft, az INF európai

ügyekért felelős elnökségi tagja
Az elmúlt hat hét során belevetettem magam az
INF európai ügyekért felelős elnökségi tagjának
munkájába, és óriási megtiszteltetés, hogy
elvállalhattam ezt a tisztséget.
Mindig is naturista voltam, és teljesen a magaménak
vallom ezt a filozófiát. A naturizmusom nem
szorítkozik néhány hétnyi nyaralásra, hanem egész
évben gyakorlom, és a naturista értékeket szem előtt
tartva mindig keresem az újabb lehetőségeket.
Rajongok az utazásért, és a naturizmus minden
megjelenési formáját ismerem az apró, egyszerű
telepektől a legnagyobb, mindenféle kényelmet
kínáló üdülőkig. A Párizsi Naturista Egyesület
elnökeként nagyon aktív vagyok a városi naturizmus
szervezésében – uszodák, edzőtermek, éteremés kulturális látogatások – és a Francia Naturista
Szövetség nemzetközi ügyekkel foglalkozó
tisztviselőjeként a nemzetközi naturista mozgalom
számos fontos szereplőjét ismerhettem meg, akik
közül sokan a barátaim.

Naturistaként egy nagy család tagjai vagyunk. Persze
minden családban vannak viták, de összekötnek
bennünket azok az értékek, amelyeket minden
naturista élete minden pillanatában szívén visel, és
ezek közül az értékek közül a legelső a tisztelet.
A társadalom minden területe és így a naturizmus is
változik. Nyitottnak kell lennünk az új elképzelésekre,
hogy a naturizmus mozgásban maradjon és az
újabb nemzedékek számára is vonzó lehessen.
A naturista mozgalomban nem fogadhatunk el
hátrányos megkülönböztetést. Semlegesnek kell
maradnunk a velünk szemben álló ember bőrszínével,
származásával, szexualitásával és nemével szemben,
mert csak a naturista értékek tiszteletben tartása az,
ami számít.
Laurent Luft

Észrevettem a közösségi médiában, hogy sokan
gondolkodnak, befizessék-e az idén az országos
szövetségi tagdíját és kérdezik, minek is az. Minden
szövetség kedvezményeket kínál a tagjainak partneri
kapcsolatain keresztül is, de ahelyett, hogy azt
kérdezzük, mit kapunk a szövetségtől, azt a kérdést
is fel kellene tennünk, mi magunk mit tudunk adni
neki. Néha azt hallom, „a bélyeg nem érdekel, én
csak szabadstrandra járok” – pedig a naturista
szabadstrandok a szövetségnek köszönhetően
léteznek. Azokban az országokban, ahol naturisták
számára közterületeket tartanak fenn, ott ezeknek a
közterületeknek a száma a szövetség fizető tagjainak
számával arányos. Ha mindannyian felhagyunk a
tagsági bélyeg megvásárlásával, lassacskán minden
el fog tűnni, amit elődeink kiharcoltak nekünk.
Ha rendszeresen eljársz valamely strandra, akkor
közvetlenül érint téged a szövetségi tagság.

Ezért vedd fel a
kapcsolatot az
egyesületeddel és
fizesd be a tagdíjadat!
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British Naturism Sunfolk
A brit klubok tevékenységét 2020-ban erősen
korlátozta a COVID-19, eközben azonban óriási
változások történtek a színfalak mögött: a British
Naturism megszerezte a Sunfolk telepet. A Sun-Folk
(„Nap-Nép”) Társaság az Egyesült Királyság egyik
legrégibb naturista klubja, de idővel lecsökkent a
taglétszámuk. és a megmaradt tagok képtelenek
voltak lépést tartani a karbantartással, ezért a
bezárás fenyegette a telepüket.
Elengedhetetlen fenntartani legrégibb klubjaink
naturista üzemeltetését, ha a naturizmust megőrizni
és népszerűsíteni akarjuk.
Ez motiválta a British Naturism csapatát, hogy
átvegye és újraalapítsa a Sunfolkot. Az elkövetkező
években helyre szeretnénk állítani a Sunfolk telepet
úgy, hogy egyszerre megőrizze történelmét és
korszerű, példaértékű szolgáltatásokat nyújtson.
A legnagyobb azonnali változás, hogy a Sunfolk
kemping nemcsak a klubtagok, hanem minden
naturista számára nyitott lesz, sőt, szélesebb
közönségnek is lehetőséget nyújt arra, hogy
megismerkedjen a naturizmussal és belekóstoljon a
közösségi meztelenségbe.
Biztosak vagyunk, hogy ha első naturista
tapasztalatnak könnyen hozzáférhető, minőségi
szolgálatást kínálunk, ezzel sokak számára tudjuk
vonzóvá tenni a naturizmust.
Az első évünk termékeny volt: megtisztítottunk
elvadult területeket, főzési lehetőséget és kültéri
zuhanyzókat létesítettünk, és javítottunk az
akadálymentes hozzáférésen.

Bár 2020-ban a COVID-19 korlátozta a
használatbavétel lehetőségeit, már látszanak az
eredmények. 2019-ben, mielőtt a British Naturism
átvette, 30 fő használta a területet, míg 2020ban több, mint 500 látogatás történt. Ezt az óriási
növekedést annak ellenére értük el, hogy szűk
időablakban és korlátozott kapacitással tudtunk
működni, és ez is mutatja, a naturista létesítmények
mennyire vonzók, ha kitárjuk a kapuinkat a világ felé.

www.sun-folk.org.uk

LE BETULLE Villaggio Naturista
Közel az Alpokhoz, 25 km-re Torino központjától, 20 percre a Caselle reptértől. Karavánok, rekreációs sátrak és járművek, teljes
felszereltségű bungalók, faházikós karavánok. Medence, szolárium, jakuzzi, és szauna. Klubház étterem, pétanque, mini tenisz,
pingpong, röplabda. Túrabiciklis körutak és ösvények a Mandria Parkban.
Látványosságok: Venaria királyi kastély és park,
San Michele apátság, Rivoli kastély, Mole Antonelliana,
Egyiptomi múzeum, Piazza S. Cario, supergai bazilika.
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy
Tel/Fax +39.011.984.29.62
Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org

www.lebetulle.org
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gegr. 1.1.2016
Liechtensteinischer
Naturisten Verein

UNI . Unione
Naturisti Italiani
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PPNP naturista egyesület
A Pourquoi Pas Nu Provence (Meztelenül
Provence-ban - Miért ne?) Vaucluse megyében,
a Provence-Alpes-Côte d’Azur régióban működő
naturista egyesület, amely az idén ünnepli első
születésnapját. A klub az INF értelmezése szerinti
naturizmust népszerűsíti. Tagja vagyunk a Francia
Naturista Szövetségnek és a régiónk Naturista

Uniójának, és nemcsak szezonálisan, hanem egész
évben szervezünk naturista programokat.
Telente legszívesebben étteremben, bowlingpályán,
szabadulószobában és kocsmában vagyunk
meztelenül, míg nyáron meztelenül túrázunk, tó- és
folyóparton strandolunk, sátrazunk, testfestünk,
barlangokat és múzeumokat látogatunk.
A PPNP számára a naturizmus filozófia,
a jóllétet elősegítő életforma.

PPNP naturista egyesület
Régis MONSEAUX - President
Email: pkpasnu@gmail.com
Phone: +33 6 27 09 39 99
www.ppnp.fr

WapiNat naturista egyesület
Ötletünk egy beszélgetésből született. A vágy, hogy
népszerűsítsük a naturizmust, olyan erős volt, hogy
az ötletből projekt lett. Néhány órányi beszélgetés
és kutakodás után döntő szakaszba értünk. Így
kezdődött.
Nem tartott sokáig, hogy a tettek mezejére lépjünk.
Fiatalos, dinamikus, modern gondolkodású csapatot
akartunk, és pont ilyenünk van is! Aztán végül alakulni
kezdett az egyesület neve. Saját helyünk születik.

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjük a segítséget és tanácsot, amit tőletek
kaptunk: Vianney az Athena Heliostól; Laurent az
ANP-től; Régis, a PPNP elnőke; a Natmur triója:
Alain, Benoît és Jacques; Mark az FBN-től és
mindannyian, akik az első naptól támogattatok
bennünket.
NAGY KÖSZÖNET NEKTEK DAMIENTŐL, CHARLES-TÓL,
JIMMYTŐL ÉS HENRYTÓL, A WAPINAT ALAPÍTÓITÓL!

Mindez rengetek odafigyelést, türelmet és
gondolkodást igényelt, de soha nem hagyott el
bennünket a lelkesedés azzal kapcsolatban, amit
teremteni készültünk. Csodálatos és tehetséges
embereket ismertünk meg, és megtapasztalhattuk
a belga és francia naturista szervezetek közötti
kölcsönös segítségnyújtást. Így született a WapiNat!
A COVID-19 ellenére megtöltöttük a naptárt
rendezvényekkel: úsztunk, bowlingoztunk,
találkoztunk az Originelle, az Athena Helios és
számos másik klubbal, és rengeteg tervünk van a
jövőre.

Szövetségi Fókusz . 2021. április

4.

oldal

Szövetségi Fókusz . 2021. április

5.

oldal

