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Szövetségi Fókusz  
Nemzetközi Naturista Szövetség Hírlevele

2021. augusztus 

13. évfolyam, 60. szám 
Kiadja: INF-FNI 

Kemping El Templo del Sol

Az El Templo del Solnál jobb helyet keresve sem  
találhatnánk a Spanyol Naturista Szövetség (FEN) 40. 
évfordulójának megünneplésére. Kempingünk és a FEN 
a kezdetek óta párhuzamosan fejlődött, és eközben a 
két szervezet útja számtalanszor találkozott  
(és a jövőben is fog). 

Spanyolországban sajnos még mindig kevés a naturista 
központ annak ellenére, hogy országunkban vannak 
különleges strandok és egyéb helyszínek, ahol a  
naturizmus biztonságosan gyakorolható, és annak  
ellenére, hogy a spanyol az Európai Unió egyik  
legmegengedőbb és leghaladóbb jogszabályi  
környezete. Úgy gondoljuk, az El Templo del Sol  
külön figyelmet érdemel a turisztikai potenciálja és a 
nemzetközi elismertsége miatt. Ezért nagyon örülünk, 
hogy újból kempingünkben köszönthetjük a spanyol 
naturista közösséget és számos nemzetközi képviselőt.



Szövetségi Fókusz . 2021. augusztus                                                                                                           2. 
oldal

Az El Templo del Sol, amelynek vonzerejét az egyedi 
szépségű El Torn közelsége növeli, a dél-európai  
naturizmus jelképe és etalonja. Ezt az állítást több 
körülmény támasztja alá: a korszerű és egyedi  
felszereltség, az ötletes építészeti megoldások,  
a wellness és a vízi örömök iránti elkötelezettség,  
és legfőképpen az El Torn, a Földközi-tenger egyik  

leggyönyörűbb strandja, amely immár több évtizede  
a katalóniai naturizmus egyik bástyája.

Egy kemping magánvállalkozás, amelynek el kell tartania 
magát. De be kell, hogy valljuk, nagyon szerencsések 
vagyunk, hogy a naturistákkal ilyen emberi kvalitásokkal 
rendelkező vendégeink vannak, akik elkötelezték  
magukat a környezet mellett és kikezdhetetlen etikai és 
humanista értékeik iránt. 

L‘Hospitalet de l’Infant városának tanácsa és az  
El Torn strandért felelős más közigazgatási szervek,  
az El Templo del Sol kemping, a katalán naturista  
egyesületek és a spanyol naturista szövetség az  
INF-fel együtt egységet képeznek, amelynek a jövőben 
is csapatként kell együttműködnie, hogy országunkban 
népszerűsítsük a naturizmust és egyben a szabadidő és 
nyaralás felülmúlhatatlan lehetőségeként mutassuk be.

Manel Vilajosana
Igazgató

El Templo del Sol kemping

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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Carlo vagyok, fogyatékkal élő fiú. Büszke vagyok 
a kultúrámra, amelyhez mindig is hozzátartozott 
a naturizmus. Sőt, már gyerekkorom óta naturista 
kempingbe járok.

2018-ban Varallóban járva hallottam, hogy a város 
közepén naturizmust emlegetnek. Kíváncsi lettem, és a 
következő napokban érdeklődtem ezzel kapcsolatban: 
tényleg igaz volt, amiről a főtéren beszélgettek! El sem 
tudtam hinni, hogy Varallóban naturista strandot nyitnak.

Mindig is erre vágytam! Egy hónappal később írtam a 
polgármesternek, hogy további tájékoztatást kérjek a 
naturista strandról, amelynek nagyon örültem. Kiderült, 
Varallo Sesiában valóban lesz kijelölt naturista strand, és 
alig vártam, hogy ez a kezdeményezés megvalósuljon. 
Nagyon érdekelt a projekt annak ellenére, hogy tudtam, 
egyes helybéliek el fognak emiatt ítélni. Arra gondoltam, 
hogy végre véget ér az az idő, amikor el kell vergődnöm 
a vidék eldugott helyeire ahhoz, hogy meztelenül  
napozhassak, miközben attól kell tartanom, hogy  
feljelentenek közszeméremsértés miatt.

Elérkezett a nagy nap és az ANITA (az Olasz Naturista 
Egyesület) Varallo község engedélyével, a polgármester 
-helyettes és újságírók jelenlétében hivatalosan  
megnyitotta a Sesia folyó naturista strandját a  

Varallóhoz tartozó Balangerában. Azonnal éreztem a 
meleg, családias légkört. Az egyesület minden - tényleg 
minden - tagja érdeklődött irántam. Nem tudok járni... 
de az egyesület három tagja, akikkel előtte sosem  
találkoztam, odajöttek hozzám és megkérdezték:  
„Carlo, velünk tartasz?”, majd levittek a parkolóból a  
Sesia folyó melletti mezőre. Itt bemutatkoztam és  
mindenkivel megismerkedtem.

Évek óta nem jártam strandon, mert a fürdőruhás  
strandokon, ahol olyan civilizáltnak gondolják magukat 
az emberek, kötelező a fürdőruhaviselés, senki nem 
beszél a szomszéd napernyő alatt heverőkkel és nem 
segítenek egymásnak. Ezért nem jártam strandolni,  
hanem inkább a vidéket jártam.

A strandavatás utáni napokban a falumban az  
ismerőseim odajöttek hozzám, hogy kritizáljanak. De én 
úgy gondoltam, nem teszek semmilyen helytelen dolgot 
azzal, hogy naturista strandra megyek. Egyébként 
templomokban, múzeumokban és kiállításokon és még 
a tévében is előfordulnak meztelen emberek, de ezekre 
senki nem mond semmit, mert nyilvánvalóan  
hozzászoktunk és senkinek nem tűnik fel.  
Úgyhogy vajon akkor is szóvá tették volna ezt nekem, 
ha színész vagy filmsztár lennék?

Számomra a naturizmus a strandolást 
jelenti, nem azért, hogy engem lássanak, 
hanem azért, hogy jól érezzem magam, és 
hogy megtapasztaljam, ami a naturizmust 
illeti, nincsenek különbségek a férfiak és a 
nők között.

Meggyőződésem, hogy fogyatékom ellenére nincs ok 
arra, hogy burokba vonulva éljem le az egész életemet, 
ahogy egyes jóindulatú emberek helyesnek tartanák. 
Nekünk, fogyatékosoknak is vannak kívánságaink.

Befejezésként azt szeretném mondani, hogy még ha 
nevetnek is rajtam vagy kritizálnak, mindig emelt fővel 
járok, hiszen valójában ők azok, akiknek szégyellniük 
kellene magukat, amiért rosszat gondolnak rólam és  
a naturistákról, elvégre meztelenül is és felöltözve is 
ugyanaz a Carlo vagyok.

Naturisták magukról
Naturista portrék a világ minden tájáról.
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Hogy kerültél kapcsolatba a naturizmussal? 
20 éves korom óta vagyok naturista (novemberben  
leszek 63). Nagyon puritán, katolikus család tagja 
vagyok, ahol a meztelenség természetellenes, bűnös 
dolognak számított. Éreztem és tudtam, mennyire 
nincs igazuk, és talán lázadásként is elkezdtem nudista 
helyekre és strandokra járni. Bizonyos értelemben hálás 
vagyok előítéletes neveltetésemért, mert ez biztatott 
arra, hogy szabad legyek.

Már akkor is fogyatékkal éltél? 
Hathónapos koromban gyerekbénulást kaptam és 
mankóval jártam egészen 1993-ig, amikor egy sürgős 
műtét után már képtelen voltam mankót használni és 
kerekesszékre lett szükségem. 
Addig el tudtam jutni a legtöbb naturista strandra, 
telepre és uszodába. Nehézségeim akkor lettek, amikor 
kerekesszékkel (főleg elektromossal) képtelenség lett 
segítség nélkül eljutni a helyszínekre. 
A naturista strandok és üdülők óriási része eldugott 
helyen, ösvények végén és sziklák alatt található, 
amelyeket csak gyalog, mászva vagy ugorva lehet  
megközelíteni, így otthon, beltéren vagyok naturista, 

és esetleg a kertben, ha olyan helyen lakom. Néha 
elmegyek El Portusba, ami egészen jól megközelíthető, 
de drága is, mert a Hacienda Montalboban tudok csak 
akadálymentes szállást bérelni, a többi nem  
kerekesszék-barát. A sátrazás nekem sajnos  
nem jöhet szóba.

Mit adott neked a naturizmus? 
Szabadságot, tiszteletet, befogadást kaptam a 
naturizmustól és legfőképpen azt, hogy elfogadnak 
úgy, ahogy vagyok és ahogy kinézek. 

A naturizmust legjobban a „tisztelet” szó fogalalja  
össze. Úgy érzed, jobb bánásmódban részesülsz a  
naturistáknál, mint a textileseknél? 
Mindig jobban éreztem magam a naturisták között, mint 
a textileseknél. Elfogadást, szabadságot és őszinteséget 
találok náluk. A naturisták nem ítélkeznek arról, hogy 
nézel ki, hanem annak látják az embert, aki. Hiszem, 
hogy a naturizmus a természetes, nem véletlenül 
születtünk így. Egyenlőek vagyunk, amikor meztelenek 
vagyunk, és a különbségek amolyan szabad és  
természetes egyediséggé válnak.

Könnyű számodra megközelíteni 
a naturista klubokat? 
Nem tudok arról, hogy lenne klub a közelemben, és az 
egyetlen üdülő az El Portus, 100 km-es távolságban.  
A taxi, a szállás... sokba kerül naturista társaim  
társaságában lenni, de néha egyszerűen szükségem  
van erre. 

Az idén próbálok eljutni az INF dél-európai találkozójára, 
ha a COVID is így akarja.

Hálás vagyok az ANITA tagjainak, akiknek köszönhetően 
számos rendezvényen részt tudok venni, a costalungai 
naturista kempingtől kezdve sétákon, találkozásokon és 
webes összejöveteleken, és köszönöm az irántam való 
nyitottságukat.

Remélem, egyszer megvalósíthatom azt az álmomat, 
hogy olasz vagy külföldi naturista kempingben  
nyaralhassak az összes barátommal együtt.

Hozzáteszem még, hogy az ANITA egyesület rengete-
get segített nekem minden tekintetben. A naturizmus 
művészet.
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A 49. Alpe-Adria-találkozó
Utoljára 11 évvel ezelőtt, 2010-ben vettem részt ezen  
a találkozón. Megemlékeztem azóta elhunyt jó  
barátainkra, Adolfóra és Joškóra, nyugodjanak békében. 
Az idei, 2021. június 6–13. között szervezett találkozón 
több rendszeres résztvevő a koronavírussal kapcsolatos  
korlátozások miatt nem tudott velünk lenni, így például a 
magyar NAMASZ, az olasz FENAIT, a liechtensteini LNV 
és mások. Hiányoltuk őket. 

De a ZDNS (Szlovénia), az ÖNV (Ausztria),  
a DFK (Németország), a DNH (Horvátország),  
az FLN (Luxemburg), a FEN (Spain) és az orosz  
TNC „Naturway” tagjai találkozhattak és új személyes 
barátságokat köthettek. 

Külön köszönjük Sebastiannak a reggeli „Ébredjünk”  
és a délutáni „Éneklő tálak” gyakorlatokat;  
Karinnak és Eckhardnak a Csikung, a mesemondás és a 
kreatív tánc iránti lelkesedésüket - a sportversenyekről 
nem is beszélve. 

Ezek sakkal indultak, ahol a ZDNS első, a FEN pedig 
második helyezést nyert. 
Asztaliteniszben a férfiak eredménye:  
1. ZDNS, 2. ÖNV, 3. ZDNS; a női: 1. ÖNV, 2. FEN.  
Vizibicikli, vegyes: 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH;  
egyéni: 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH. 
Ami a pétanque-ot illeti, szintén a ZDNS nyerte el az 
első és a második helyezést. 

A találkozó záróbulijaként gálavacsorát tartottunk a  
Solarisban, és reméljük, hamarosan újra találkozhatunk. 
Bízunk abban, hogy a következő, 2022. évi 50.  
összejövetelre vírusmentesen, több szövetség  
részvételével kerülhet sor.

Sook-hwa Noh, 
az EuNatCom sportfelelőse

A cikkek beküldési határideje: 
szeptember 20.

Következő számunk  
megjelenésének időpontja:  

október 5.

Következő számunk
Események

03.09. - 05.09.2021 Petanque
MNE Naturista Oázis Kemping, Délegyháza   
A NAMASZ szervezésében,  
információ: eu-office@inf-fni.org 

17.09. - 25.09.2021
Családok találkozója
Cartagena - Murcia, Spanyolország 
FEN szervezésében, információ: fen@naturismo.org


