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2019-ben 20%-kal nőtt a
naturista turizmus Thaiföldön
2019 első hat hónapjában 20%-os növekedést mutatott a naturista turizmus Thaiföldön az előző év
azonos időszakához képest.
A Thaiföldi Naturista Egyesület minden naturista
üdülőre kiterjedő felmérése szerint 735-tel több
szobát adtak ki 2019 első félévében, mint 2018 első
félévében.
A naturista turizmust tehát nem érinti az a visszaesés, amelytől a thaiföldi turizmus általánosságban
szenved az idén, de 2019 első felében lassult a
bővülés. Tavaly a naturista üdülők 65%-os növekedést, az azt megelőző évben pedig 90%-os
növekedést tapasztaltak az év első félévében - azaz
2017-ben a kiadott vendégszobák száma közel
megduplázódott.

A Thaiföldi Naturista Egyesület saját standdal vett részt a bangkoki turisztikai
kiállításon. Balra Gregers Moller, jobbra Disraporn Yatprom, a szervezet
alapítói. Középen Woraporn Praditthanusorn irodavezető.

A Thaiföldi Naturista Egyesület egyenként értékeli
a naturista üdülőket és amennyiben megfelelőnek
találja őket, szerződésben vállalják a szigorúan nem
szexuális jellegű naturizmus elveinek a betartását.
Cserében a Thaiföldi Naturista Egyesület segíti az
üdülő népszerűsítését a világ minden tájáról érkező
naturista vendégek körében. Thaiföldön jelenleg
mindössze hét naturista üdülő található.

A naturisták egyénileg utaznak és előnyben részesítik azokat az üdülőket, ahol bármely napszakban
meztelenek lehetnek anélkül, hogy ezzel másokat
megbotránkoztatnának. Általában magasabb jövedelmi csoportba tartoznak, iskolázottabbak, egészségtudatosabbak és kulturálisan érzékenyebbek
az áltagos utazónál. Ezen kívül általában barátságosabbak a többi vendéggel szemben.
A Thaiföldi Naturista Egyesület 2016-ban készítette
lőször felmérést az ágazat növekedéséről. Azóta a
vendégéjszakák száma nagyobb ütemben nőtt, mint
Thaiföld bármely más turisztikai szegmensében.
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2016-ban összesen 2774 éjszakára adtak ki szobát,
ez 2017-ben 75%-kal, 4813-ra nőtt, majd 2018-ban
tovább bővült 7090-re. 2019 első felében már most
több éjszakára adtak ki szobát, mint 2017-ben az
egész év alatt.
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Hogy lépést tartson ezzel a növekedéssel, a Thaiföldi Naturista Egyesület részt vett a Thai Tieaw
Thai kiállításon Bangkokban. A részvétel célja a thai
régiók szintén jelen lévő turisztikai hivatalaival való
kapcsolat kialakítása volt, hogy segítsék felmérni,
melyek azok a régiójukban, ill. tartományukban
található üdülők, amelyek számára érdekes lehet
a naturista piacra való váltás. Ezek jellemzően kisebb vagy közepes méretű, a mainstream turisztikai
területekről valamelyest elszigetelten elhelyezkedő
üdülők, amelyeket az európai, amerikai és ausztrál
turisták számában tapasztalt visszaesés érint.
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Naturizmus? Hát persze!

azon kívül. A szépség nem azt jelenti, hogy a tied
a legszexibb, legedzettebb test vagy a legdivatosabb fürdőruci. Sokkal nagyobb öröm látni, hogy
a fürdőzők élvezik a vizet és a napot a bőrükön, és
ahogy egy csoport fiatal eszik, olvas és ejtőzik a
parton.

Forrás: www.dasbiber.at/content/fkk-na-klar

Ne szégyenlősködjünk! Miért jó, ha feléled a naturizmus a fiatalok körében és mit tesz a „cserzett, lógó bőr” látványa a testképünkkel?

AZ ELSŐSZÁMÚ SZABÁLY:
NE BÁMÉSZKODJ!

Az első alkalomhoz elszántság kell. Még mindig
emlékszem arra, hirtelen mennyire másképp éreztem magam, amikor Bécs szélén, Lobau kerületben a Dechantlacke felé vezető úton megláttam
az „FKK” feliratú táblát. Lelki szemem előtt az az
elképzelés, hogy egy csomó idegen előtt levegyem
a ruhámat, kínos rémálommá vált. Akkori barátom,
egy hippi anya profi naturista fia győzött meg arról,
legalább próbáljam ki egyszer. Lehet, hogy a neveltetésem akadályozott eddig. Az én családomban a
meztelenség mindig is tabu volt. De még ha nem is
így lett volna: a naturista helyszínek bizonyára nem
mindenkinek valók. Pedig Bécs és a naturizmus
egészen különös viszonyt ápolnak egymással.

Laura 28 éves és azóta is emlékszik első naturista
napjára. Akkor 17 éves volt és nővérével és néhány
baráttal mentek a Dunához. A szülői házban elfogadott volt a meztelenség. Kertes házban nőtt fel, ahol
az anyja szeretett nyaranta félmeztelenül napozni.
„Eleinte teljesen normális volt a Dechantlacke mellett meztelenül lenni. Amíg észre nem vettem egy
idősebb férfit, aki engem bámult. Ekkor lett ez nagyon kellemetlen élmény” – mondta nekem. Megszegték a naturista világ elsőszámú ki nem mondott
szabályát: Ne bámészkodj!
Bár ez a szabály magától értetődik, sosem lehetünk
biztosak abban, hogy mindenki betartja. Végső
esetben mindig segít az ellentámadás: „Mit bámulsz
ilyen hülyén?” A legtöbb kukkoló ilyenkor szégyelli,
hogy rajtakapták, és másfelé néz.

NATURIZMUS:
SZEMBESÜLJ A TÉNYEKKEL
A Dechantlackén tett első látogatásom során hamar
szembesültem azzal, hogy a rendszeres látogatók
közt sok az idősebb. Ennek már négy éve. Ma elmondhatom, hogy a meztelenül való fürdőzés kezd
újból népszerű lenni a fiatalok körében. Úgy tűnik
nekem, hogy ez alatt a pár év alatt, amióra rendszeresen ilyen helyekre járok, egyre több a meztelen
fiatal. De ez fürdőhelyről fürdőhelyre változik, és a
hét napjától is függ, milyen közönséggel találkozunk. Emlékszem, hogy első látogatásomkor egy
vegyes csapat egyetemista közvetlenül a víz mellett
telepedett le. Pont annyit beszéltek, mint amenynyire meztelenek voltak. Az egyik gitárt pengetett.
Ahogy egyesével levettem magamról a ruhadarabokat, egyre jobban éreztem magam a bőrömben.
Valahogy biztonságot adott a sok idősebb ember
jelenléte, mert az, hogy láttam, hogyan is néz ki az
emberi test, visszahozott a valóságba. A közösségi
médiákat elárasztó insta-őrület és a különféle filterekkel optimalizált testek látványa eltávolít bennünket a valóságtól. Ennek talán épp a naturizmus az
igazán hatékony ellenszere, amivel helyre tehetjük a
testtel kapcsolatos elvárásokat és a gyakorlatban is
visszautasíthatjuk a mindent átható szexualizálást –
főleg a női testét.
Az emberek, akiket a napozóréten látsz, nem
hollywoodi színészek, fitneszbloggerek vagy
pornószereplők. Hanem olyanok, mint te vagy én.
Néhányuknak kicsit több van a csípőn, másoknak
lóg a fenekük, teljesen szőrösek vagy tíz évvel
idősebbnek néztek ki a naptól cserzett bőrük miatt. A naturista világon belül más a szépség, mint
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ÉLNI ÉS ÉLNI HAGYNI

Októberi események

„Ha biztosra akarsz menni, nem csinálsz ügyet a
meztelenségből” – tudja Laura. Bécsben van néhány fürdőhely, ahol nemhivatalos-hivatalosan
engedélyezett a meztelen fürdés. Ezek a Dechantlackén kívül a Ziegelteich egyik része és a Dunasziget néhány szakasza. Kutatásaim során szembetaláltam magam néhány kérdéssel, amelyben
nagyon eltérők a vélemények. Teljesen meztelennek
kell-e lennünk olyan naturista helyen, amely nem
szabályozott? Más szóval: Tényleg kötelező-e
például a Ziegelteichnél levenni a ruhánkat, amikor
ezt senki nem ellenőrzi?

2019.09.28.-10.06.:
Családok találkozója
Cartagena - Murcia, Spanyolország
FEN szervezésében, információ: fen@naturismo.org

2019.10.18.-20.:
Eunat Úszógála
Paris, Franciaország
Regisztrációs űrlapok:
Weboldal - EuNat Ausrichtungen

Laurának határozott véleménye van erről: „Kellemetlenül érzem magam, mintha megfigyelnének, ha
olyasvalaki jön egy naturista fürdőhelyre, aki maga
nem vetkőzik le. Egyszerűen el lehet menni más
helyre, ahol kötelező a ruhaviselés. Sok embert
ismerek, aki a szaunában sem vetkőzne le, ha nem
lenne kötelező. De naturista helyeken ez kellene,
hogy legyen a szabály.

Kapcsolat: laurent@naturistes-paris.fr

Helyesbítés

Markus 33 éves és néha ellátogat a bécsi naturista fürdőhelyekre. „A Gänsehäufelben van
egy kijelölt naturista rész, ahol mindenkinek le
kell vetkőznie – ott ez a szabály. De a Lobauban
nem kell levetkőznöm. Úgy gondolom, mindenki maga döntse el, hogy meztelenül akar-e lenni,
vagy sem. Én személy szerint a Lobauban inkább
fürdőnadrágban maradok, mert így jobban érzem
magam.” Úgy tűnik, Laurának is és Markusnak is
igaza van a maga szempontjából.

Előző számunk protrérovatában
sajnálatos hiba történt.
A Werner Zimmermann portréjaként
feltüntetett képen valójában
Eduard Fankhauser látható.
A tévedésért szíves
elnézésüket kérjük.

Végső soron a hűvös víz és a forró nap
elképesztően jó érzése győz – nyűgös műszál nélkül. Így a naturista fürdés még környezetbarát is.
Mire vársz?

Decemberi Fókusz
A cikkek beküldési határideje: november 20.
Következő számunk megjelenik: december 5.

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, faházikók.
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

3

ARCKÉPCSARNOK - Paul LAMBRECHTS
Paul jegyzetei és vele való beszélgetések alapján összeállította Stefan Lambrechts

Az akkor 19 éves Paul busszal szállította a vendégeket.
Ez után a siker után Robertet felkérték az INF
titkárságának a vezetésére. Robert elfogadta a
felkérést és Paul elkísérte őt Svájcba, hogy átszállítsák az iratokat Svájcból az antwerpeni Sint
Thomasstraat-ban található házba, ahol a Lambrechts család lakott. Így az INF-tagok rendszeresen visszatértek oda.
1970-ben Paul feleségül vette Ritát, és nagy lakodalmat szerveztek az Athenában.
Három évvel később Paul és Rita a telep bejárata melletti házba, Ossendrechtbe költöztek. A
házat úgy rendezték be, hogy a megbeszélésekre
idelátogató INF-képviselők a házban szállhassanak meg. Így reggeli közben Paul jobban megismerkedhetett velük.

Paul ötéves korában, 1951 nyarán fedezte fel a naturizmust az Île du Levant-n, a lyoni öböl naturista
szigetén.
Kétszer voltak ott. Paul azóta is emlékszik arra,
anyja, Irène mennyire nem szerette az Île du Levant-szigetre való viharos átkelést, és hogy a szigeten családostul istentiszteleten vettek részt.

1974 júniusában megszervezték az első szövetségközi találkozót Ossendrechtben, amely során
a nyugat-európai országok képviselői informálisan
elbeszélgettek. Augusztusban Agde-ban tartották
a kongresszust, ahol Paul és Rita jelen volt, és
amire Paul mindmáig szívesen emlékszik vissza.
Itt került sor a naturizmus fogalmának a meghatározására.

Hazatérésük után apja, Robert Belgiumban keresett
naturista klubot. Családként csatlakoztak a „De
Spar” clubhoz, ahol azonban gyerekek és szülők
külön-külön programokon vettek részt.
Mivel Robert másokkal együtt nem így képzelte a
naturista életet, a „De Spar” néhány tagja 1955-ben
létrehozta az Athenát.

Az Athena mindössze néhány évtized alatt vált
viszonylag kis egyesületből Európa legnagyobb
szervezetévé, 14 000 taggal, 5 teleppel és 7 szekcióval. Mivel az Athena mind Belgiumban, mind
Hollandiában működik, mint a belga, mind a holland szövetség tagja.

Robert kisfiával együtt elkezdett helyszínt keresni
az újonnan alapított szervezet számára. Kutakodásai során magával vitte Pault Zeeland tartomány
szigeteire. Végül Ossendrechtnél, a belga–holland
határnál találtak megfelelő területet. Robert eladta a
házát, hogy meg tudja vásárolni a területet.
„Fiatal Athena” néven szinte azonnal megalakult az
ifjúsági csoport, ahol Paul néhány szép gyerekkori
évet töltött.

Ezután új szakasz kezdődött Paul életében.
Családja sok energiát igényelt, Paul villamosipari
pályára lépett és sokat túlórázott egy brüsszeli
tervezőirodában.
Nem sokkal később szörnyű hír érkezett: apja,
Robert rákos lett.
Hogy az Athena munkáját támogassa, Paul
először részmunkaidőben, majd teljes állásban az
Athenának kezdett dolgozni.

Apja közben megszervezte az FBN-t, a Belga Naturista Szövetséget, amelyet 1964-ben maga képviselt az INF-nél, az Héliomonde-ban. Paul szintén
jelen volt a kongresszuson és részt vett az ifjúsági
találkozón. Így került először kapcsolatba az INFfel. Apja nem vesztegette az időt és elérte, hogy a
következő INF-kongresszust az Athenánál rendezzék meg.

1982. december 17-én apja, Robert belehalt betegségébe. A temetésre annyian jöttek búcsúzni,
hogy a templom kapuja előtt is hallgatták a szertartást.

A kongresszus óriási siker volt, a küldötteket
rendőrségi felvezetés kísérte Antwerpenbe, ahol a
városházán fogadták őket.

Egy héttel később a központi bizottság Pault
választotta meg az Athena elnökévé.
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Legfőbb feladatuknak azt tekintették, hogy megvalósítsák Robert nagy álmát és klubházat építsenek Ossendrechtben, amelynek első vázlatait
Robert halálos ágyán még láthatta.
1984-ben végre megkapták az építési engedélyt és
letették az alapkövet. Valamivel több, mint két évre
volt szükség a befejezéséhez, és mindmáig napi
szinten használatban van.
A Brüsszelhez közeli Athena Helios-ban, az Athena másik helyszínén a 25 m-es úszómedence áll a
középpontban, amelyet 1984-ben, az „Intérfedérale” keretében nyitottak meg ünnepélyesen, kilencévi önkéntes munka eredményeként.
A belga Ardenne-hegységben közben megépült a
klubház az Athena Le Perron telepen.
Jól ment az Athena sora.
Paul apjának a halála után Robert Daelemans vette
át a belga szövetség elnöki posztját. Paul elnökhelyettes lett, de később a Belga Naturista Szövetség
elnöke lett.
Az Athena és a belga szövetség elnöki feladatainak
együttes ellátása sok munkával járt és időnként 80
órás munkahetet jelentett.
Persze az Athena vette igénybe az idő nagyobb
részét.

biztosította az INF 25. jublieumi kongresszus
megszervezését Ossendrechtben. Ez nagyon
jól sikerült, sok lelkes közreműködővel. De ekkor történt Tom Operti izgalmas és felejthetetlen
távozása, amely akkor lépett utolsó szakaszába.
Mindenki köszöntötte őt, amikor a rendőrség felügyelete alatt elhagyta a kongresszust.

A napi ügyintézés és az új kezdeményezések, valamint a jogszabályok és előírások ellenőrzése és
betartása mellett a már elért eredményeket is meg
kellett őrizni. Így például a mindössze néhány évvel
korábban az Athena Helios-ban megépített 25 m-es
medencét visszaminősítették.
Belgiumban évtizedeken keresztül megtűrték a nem
megfelelő övezetekben létesült kempingeket, egészen az 1990-es évekig, amikor becslések szerint a
kempingek 40-50 %-a eltűnt.

Arlette után Paul egy időre ismét átvette a belga szövetség vezetését és elnökként képviselte
különböző nemzetközi kongresszusokon és találkozókon, ahol nagyon sokszor mediátorként is
vállalt szerepet.
Néhány évvel ezelőtt Paul lemondott a belga szövetség vezetéséről. De az Athena továbbra is aktívan részt vesz mind országosan, mind nemzetközi szinten. Minden évben szerveznek országos
és nemzetközi eseményeket az Athenában.

Hétévi pereskedés után be kellett zárni a Sleidinge
melletti Athena Gravensteent és az Athena Heidegouw szálláslehetőség nélküli rekreációs telepet
Houthalenben.
Athena Le Perronban ezek a folyamatok azzal
jártak, hogy a medencét teljesen fel kellett újítani
ahhoz, hogy meghosszabbítsák a kemping engedélyét.

Sok minden megváltozott az utóbbi években, az
Athena telepein is. Ossendrechtben engedélyt
szereztek bungalók telepítésére, és bérelhető
szállásokat építettek.
Ez az üdülési forma egyre népszerűbb. Waimesben és Meerbeekben is faházakat és telepített
sátrakat terveznek.

Az Athena fennmaradt, de ezek nem voltak könnyű
évek.

Az idén Ossendrechtben külön figyelmet fordítottak a karavánnal érkező vendégekre.
Az Athena minden naturista számára szeretne
nyitott lenni, akár lakókocsival, akár karavánnal,
akár sátorral érkeznek, akár kényelmes telepített
sátrat szeretnének bérelni, akár csupán egyetlen
napot szeretnének eltölteni az Athenában. Így
készülünk fel a naturisták új generációjának a fogadására.

Paul úgy döntött, nem vállalja újra az FBN elnökségét, és Arlette Debbaut vette át a feladatokat.
Valamivel később azonban Pault megbízták az INF
adminisztrációjával Rutar Lidoban, és miután nem
sokkal később Bart Wijnberg lemondott az INF elnöki posztjáról, Pault átmenetileg bevonták az INF
központi ügyvezető bizottságába. Utóbb azonban
nem indult újra ezért a megbízásért.

Ősztől Paul fiai, Stefan és Thomas is besegítenek,
amire felesége, Rita és saját egészségi állapota
miatt is szükség van.

Közben Paul sokat dolgozott az Athenáért, de a
szövetségeknek végzett munkát is folytatta. Ő
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