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Ismét felmerültek kérdések az INF-FNI tagsági igazolványának érvényességével kapcsolatban.
Mellékelten található egy kép az eredeti tagsági igazolványról. Van néhány nemzeti szövetség, amely
saját tagsági kártyát bocsát ki; erről a honlapunkon
található példák. Néhány elemnek minden igazolványon azonosnak kell lennie. Az igazolványon fel
kell tüntetni az adott év bélyegét a megfelelő színben, és ebben szerepelnie kell az INF-FNI logónak,
az évnek és egy 5 vagy 6 számjegyű számnak (ld. az
eredeti igazolványt).
Az INF-FNI igazolvány mindig a feltüntetett évben,
január 1-től december 31-ig érvényes.

„Meleg naturista tél Szerbiában “
Összejöveteleink a
wellness-központban
A heti két rendszeres összejövetelünkön túl (péntekenként 21:15-23:00 és vasárnaponként 1417 óráig), amelyeken heti több, mint 40 vendég
vett részt, legalább havi egy további programot
kezdtünk szervezni. Ezek mindig néhány órával
hosszabbak, és bővített kínálattal egészítjük ki
őket. Meg kell itt jegyeznünk, hogy ezeket a programokat többnyire a a Royal Wellness Center
nevű vállalkozással együttműködve szervezzük,
ahol annyira otthonosan és biztonságban érezzük
magunkat, mintha a saját létesítményünkben lennénk.

2019 első téli napjai hozták el a Szerbiai Naturista
Szervezet helyzetének régóta várt erősödését
a hazai és külföldi naturisták között. Ezért úgy
döntöttünk, tevékenységeinket minden szinten
bővítjük.
Ünnepség
Tény, hogy megalapítása óta ezen a télen szervezte a Szerbiai Naturista Szervezet a legtöbb
programot, és ezt a beltéri naturista rendezvények tízéves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön kiemeltük. Erre az eseményre 2018
decemberében került sor az új (de már népszerű)
találkozóhelyünkön, a belgrádi
„Royal Wellness Center”-ben.

A Royal Wellness Center 2017-ben nyílt meg nagyon hamar Belgrád egyik legszebb ilyen jellegű
létesítményévé vált. A Szerbiai Naturista Szervezet tagjainak már 2018 eleje óta lehetőségük van
ennek a csodás helyszínnek a kínálatát használni,
és mára a szerbiai naturistáknak korlátozás nélkül hozzáférnek a finn és az orosz szaunához,
a gőzfürdőhöz, a jakuzzihoz, a sóbarlanghoz, a
pihenőhöz és a nagy úszómedencéhez. Amikor
pluszprogramokat szervezünk, ehhez a multifunkciós termet is használhatjuk. A létesítménynek
egy kis, kedvező árfekvésű kávézója is van, és
egy masszázshelyiséggel is rendelkezik.

Ezen a csodálatos, nyolcórás ünnepségen több
mint 60 szerbiai naturista vett részt, néhány
külföldi vendég társaságában. A megszokott
wellness-kínálat mellett az alkalomhoz illően
koktélokat kínáltunk, és az egész rendezvény
alatt további ötletes, jó fogadtatásra talált programpontokkal szórakoztattuk a látogatókat.
Mindenki részt vehetett egy jóga-, aquabike- és
zumbabemutatón, valamint egy sor szórakoztató
vízivetélkedőn. A résztvevők nagyon lelkesek
voltak, és az összejövetel végén mindannyian úgy
döntöttünk, gyakrabban kellene ilyesféle rendezvényt szerveznünk. Ez komoly feladat elé állította
a Szerbiai Naturista Szervezetet – kihívásnak
vettük, hogy a jövőben vonzóbb és minőségibb
programokat szervezzünk. Ezektől a kellemes
élményektől vezérelve nagy lelkesedéssel és nagy
ambíciókkal kezdtük a 2019-es évet.

További információk angolul:
https://www.nos.org.rs/en/wellness/
németül: https://www.nos.org.rs/de/dauerhaftesitzungszeiten-fur-naturisten-in-serbien-in-einemwellnesscenter-von-weltklasse
franciául: https://www.nos.org.rs/fr/bien-etre/.
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Szilveszter
Az ortodox naptárnak megfelelően 2019. január
12–13-án szerveztük a hagyományos szerb szilvesztert. Január 12-én, korán vasárnap délután
kezdtük a rendezvényt, és a buli január 13-án
a hajnali órákig tartott. Közel 30 naturista gyűlt
össze igazi partihangulatban, hogy az új évet
üdvözölje. A megszokott wellness-szolgáltatások
mellett két zenész emlékezetes fellépése szórakoztatta a társaságot egy remek bulival. A vendégeknek a teljeskörű szilveszteri szolgáltatás
részeként korlátlan étel- és italfogyasztást biztosítottunk. Ahogy az újévi ünnepségeknél szokás,
tombolát és karaoke-versenyt is tartottunk.

Egyéb naturista tevékenységeink
A naturizmust különböző kedvezményakciókkal
is népszerűsítjük, így számos rendezvényünkön
speciális kedvezményt biztosítottunk a csoportosan érkező 28 év alatti fiataloknak, és egy négyhónapos időszakban a nők kaptak kedvezménykupont a rendszeres wellness-rendezvényeinkre.
Március 8-án, a világszerte ünnepelt Nemzetközi
Nőnap alkalmából a női vendégek ingyen használhatták a wellnessközpontot a naturistáknak
fenntartott időszakban. A családi naturizmus
népszerűsítése érdekében a Szerbiai Naturista
Szervezet kedvezményes családi tagságot kínál,
és rendezvényeinken is családi kedvezményeket
biztosítunk.

Együttműködések magánszemélyekkel és naturista
szervezetekkel
Büszke vagyunk arra, hogy legtöbb programunkat azoknak a naturistáknak is kínáljuk, akik
nem tagjai a Szerbiai Naturista Szervezetnek,
mert így lehetővé tehetjük Szerbia és a környező
régiók lakosainak, hogy megismerkedjenek a naturizmussal, az egészséges naturista életmóddal
és közösségi szellemmel, valamint az INF és annak tagszervezete, a Szerbiai Naturista Szervezet
által népszerűsített elvekkel. Célunk ezeknek az
elveknek a népszerűsítése. Összejöveteleinknél
eddig Szlovéniából, Észak-Macedóniából, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Magyarországról és Görögországból fogadtunk vendégeket, azaz vagy húsz nem szerbiai polgárt láttunk
vendégül. Ezen túlmenően néhány naturista klub,
szervezet képviselője is meglátogatott bennünket, amely még nem tagja a Szerbiai Naturista
Szervezetnek és az INF-nek, mint pl. az újvidéki
„Kamenjar” Naturista Klub és a „Szerbiai Naturisták Öko-Egyesülete”.

Idén február 14-től március 15-ig Valentin napra és a Nemzetközi Nőnapra gondolva hagyományos toborzóakciót indítottunk és 50%-os
kedvezményt biztosítottunk a családi tagdíjból.

Ez a megközelítés és nyitottság lehetővé tette,
hogy 150 mindkét nembeli és mindenféle korú
ember részt vett legalább egy összejövetelünkön,
és így 2019 első hónapjaiban jelentős számú új
taggal gyarapodtunk, többel, mint fennállásunk
óta valaha.

Terveink
2019 elején az egyesület elnöksége több munkamegbeszélést tartott, amelyeken más ügyek
között a következő programtervekről volt szó:

A Szerbiai Naturista Szervezet képviselői Szlovéniában és Ausztriában is látogattak szaunákat és
uszodákat, ahol azt tanulmányozhatták, milyenek
a naturista rendezvények hosszú naturista hagyományokra visszatekintő országokban.
Bár ez nem a magyarországi és szerbiai naturista
szervezetek hivatalos rendezvénye volt, szerbiai
naturisták egy csoportja a „Kamenjar” Naturista
Klub és a Szerbiai Naturisták Öko-Egyesülete
szervezésében 2019 februárjában egy magyarországi naturista csoporthoz csatlakozva meglátogatta Szeged közelében a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőt. A rendezvény résztvevőitől
azt a visszajelzést kaptuk, hogy jól mulattak és
remélik, további hasonló összejöveteleket szervezünk.

• 2019. március 31-ére tervezünk egy új, hosszabb programot a wellness-központban, ahol a
2019-es egyesületi közgyűlést tartjuk;

Ebben az évben is folytattuk az INF-fel, az
EUNAT-tal és az EUNAT ifjúsági szervezetével
való együttműködést, és küldöttekkel képviseltettük magunkat ezeknek a szervezeteknek az
összejövetelein (kongresszus, közgyűlés...).

• 2019. április 9-én még egy újszerű programra kerül sor: Szerbiában először szervezünk
naturista összejövetelt egy bowling-pályán.
Az ügyvezetőnek köszönhetően nyolcpályás
bowlingtermet használhatunk cipőkkel, két billiárdasztallal, dartstáblákkal, egy megfizethető
kínálatú büfével és videójátékokkal;

Továbbra is együttműködünk egyes nemzeti
szervezetekkel, képviselőink így részt vettek
naturista találkozókon Szlovéniában és Magyarországon, és Görögországban is meglátogattunk
naturista helyszíneket. A montenegrói „Full Monte Camp” tulajdonosaival és szervezőivel való
kiváló kooperációnkat is folytatjuk.

• május 31–június 2-ig fiatal tagjaink egy csoportját a fiatal naturisták frankfurti találkozójára
szeretnénk küldeni;
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További információkért ld.
angol nyelvű naptárunkat:
https://www.nos.org.rs/de/

• június 9-én szerbiai naturisták egy nagyobb
csoportja tervez részt venni az Alpok–Adria
Sporttalálkozón a Porec melletti Solaris kempingben;

Goran Filipovic,
Szerbia Naturista Szervezetének elnöke

• jelenleg azon dolgozunk, hogy fitnesz- és
testépítőtermekben naturista időszakokat szervezzünk egy ezekben a sportágakban edzőként
dolgozó tagunkkal együtt.

FKK ***

Camping & Bungalows
foglalás
Tel: +34 952 55 64 62
Mail: info@almanat.es

www.almanat.es

LE BETULLE Villaggio Naturista
Közel az Alpokhoz, 25 km-re Turin 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, Szent Michele apátság,
Rivoli kastély, Mole Antonelliana, Egyiptomi múzeum, Piaazza S. Cario,
Superga-i 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

Június események

Július események

06.06.2019

09. - 16.07.2019 BN Nudefest

Sziki Főzőverseny

Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország
FENHU által szervezett, Információ: info@natours.hu

Langfort, Somerset, Anglia
Információ: INF Weboldal
www.nudefest.co.uk, info@nudefest.co.uk

09. - 13.06.2019 Alpe Adria találkozó
Camping Valamar-Solaris, Horvátország
Információ: vicepresident@inf-fni.org

Programok a Szikin 2019

17. - 23.06.2019 Sziki Művésztábor

06.07. - 15.07.2019 Fiatal Naturisták Találkozója
20.07. - 20.07.2019 Holland Barátainkat Fogadó Buli
22.07. - 28.07.2019 Nemzetközi Naturista 			

Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország
FENHU által szervezett, Információ: info@natours.hu

Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország
FENHU által szervezett, Információ: info@natours.hu

				

Info Focus Augusztus

Sporttalálkozó

26.07. - 04.08.2019 DFK Mee(h)r erleben
Rosenfelder Strand Ostsee, Németország
Információ: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/

A cikkek beküldési határideje július 20
Fókusz kiadása legkésőbb augusztus 05
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„Portrait Tomaso Operti“
Tomaso Operti szakmáját nézve könyvelő volt, de
igazi szenvedélye a naturizmus volt. 1930. január
21-én született Bra városában (Cuneo megyében), és ő volt az olasz naturizmus egyik úttörője.
Nino Morge mérnököt követte, aki a Párizshoz
közeli Héliomonde-ban 1964-ben szervezett naturista világkongresszuson jelentette be az olasz
naturista unió, az UNI megalapítását, amelynek
alapszabálya mindmáig irányadó. A naturizmus
világában való útját felesége, Clara, Guido Ragazzi és annak felesége, Emanuela, Angelo Fiore
és felesége, Beatrice, és Gainfranco Ribolzi és
neje, Luisa társaságában kezdte.
Tomaso Operti, akit Tom néven ismertek, a távoli
1950-es években kezdett az Ile du Levant-ra
járni. Itt lehetősége volt megismerkedni az INF, a
Nemzetközi Naturista Szövetség számos tagszervezetének képviselőivel. Karizmájával, tetterejével és általánosan elismert képességeivel
mindenkit magával ragadott. Sőt, néhány elszánt
trieszti, lombardiai és római úttörővel (a trieszti
Fabio Gregorattal, a milánói Giuseppe Ghirardellival, a római Claudia Ranierivel) együtt Olaszországban is bevezette és terjesztette a naturizmus
eszméit.

Operti az olasz naturista szövetség, a FENAIT
elnöke, a Nemzetközi Naturista Szövetség, az INF
alelnöke és az Európai Naturista Unió, az ENU
tiszteletbeli elnöke volt, sok éven keresztül az
olasz naturisták szövetsége, az UNI elnökeként
is tevékenykedett, és, ahogy említettük, Gianfranco Ribolzival és Guido Ragazzival együtt
megalapította a „Le Betulle” klubot. Velük együtt
közreműködött az UNI alapításában, pontosabban annak Svájcból Olaszországba való áthelyezésében, ami 1969. szeptember 17-én történt
meg. Az UNI-t, amelyet „svájci egyesület”-nek
neveztek, a korabeli nehézségek miatt 1969.
április 20-án a svájci Luganóban alapították. Az
egyesület vezetésével René E. Kielinger tiszteletbeli elnök mellett Tomaso Opertit választották
meg elnöknek, Gianfranco Ribolzit titkárnak
és Luisa Mussát pénztárnoknak, hogy ezzel is
egyértelművé tegyék, ez olasz naturisták tisztán
olasz szervezete.

Hosszas kutakodás után 1969-ben Torino közelében, La Cassa határában talált egy telket,
ahol az UNI, az Olasz Naturisták Szövetségének
akkori tagjainak segítségével kb. ezer négyzetméteren az első telepet létesítette, amelyet „Le
Betulle”-nak nevezett. Munkája azonban ezzel
nem ért véget: 1966. február 1-én adta ki ki az
UNI első, stencilezett hírlevelét, amely megszakítás nélkül 1995 decemberéig jelent meg (amikor felváltotta az „InfoNaturista” nevű, Ribolzi
mérnök által kiadott és mindmáig megjelenő
magazin).

Tom Operti mindig és mindenkivel a párbeszédet
kereste, hacsak lehetséges volt, és nem alkudott
meg a naturizmus elveit illetően, hiszen ez az
összes létező antropológiai vízió közül az egyetlen, amely hacsak lehetséges, azaz hacsak ez a
gyakorlat nem ellenjavallt időjárási, környezeti,
szakmai vagy társadalmi okokból, az emberi test
meztelenségét veszi kiindulópontjának. Álláspontja a naturizmussal kapcsolatban annyira letisztult volt, hogy megfelelően pontos és határozott
választ tudott adni, amikor Torino egyik városi
tanácsosa arra a javaslatra, nyissák meg a városi
uszodát a naturisták számára, azt mondta, hogy
„de csak nőknek”, mert a férfiak testi megjelenése „nem elég kecses”. Ez nyilvánvalóan teljesen
elfogadhatatlan egy olyan mozgalomnak, amely
nemtől és kortól függetlenül mindenki számára
a közösségi meztelenséget népszerűsíti. Ezen
felül az 1969-es alapszabály 20. cikkelye rögzíti
az UNI naturista küldetését, amelyet alapítói,
majd később újraalapítói mint a naturizmus köz-
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ponti elvét rögzítettek, és amelyet folyamatosan
népszerűsítettek és támogattak anélkül, hogy a
fogyasztói társadalom együgyű vágyképei felé
mozdultak volna el.

dalom megteremtéséhez megfelelő környezetet
kell létrehozni, ahol egy ennyire egyszerű és
mégis ennyire nehezen érthető életfilozófiát gyakorolni lehet. Elhivatottságának és kitartásának
köszönhetően az INF elfogadta meghívását, hogy
a városban tartsák a 11. Nemzetközi Úszótalálkozót 1980. november 8–9-én.

Tom Operti sokarcú, fáradhatatlan, szenvedélyes
és nagyon aktív úttörője volt 1964-től egészen
haláláig, amely 1997. március 30-án következett
be Torinóban. A naturizmus terjesztése érdekében végzett tevékenysége, ahogy említettük,
szorosan kapcsolódott mind a nemzetközi és
európai naturista szervezetekhez, mind az UNI és
a „Le Betulle” klub életéhez; ez utóbbit Ribolzival
és Ragazzival alapította és szívén viselte sorsát,
a klub területén élő állat- és növényvilágot tiszteletben tartva, sőt, a gondatlanul eldobott cigarettacsikkeket is összeszedte.

Egy ilyen kaliberű úttörőnek és a hozzá hasonlóknak a naturizmus iránti hitére és szenvedélyére
volt szükség ahhoz, hogy a mozgalmunk még
Olaszországban is fejlődhetett – sajnos ma ez a
mozgalom stagnál, bár különböző olasz régiókban a naturista központok, egyesületek, telepek
és hivatalos naturista strandok száma nőtt.
Az alázat, a türelem, az önfeláldozás és az
empátia voltak az őt jellemző tulajdonságai, amelyeknek köszönhetően nemcsak a naturisták,
hanem mindenki szerette, aki ismerte őt. Tom
halálával, amely 68 éves korában következett be,
véget ért az olasz naturizmus hőskorszaka.

Az olasz naturizmus eme nagyszerű alakja nem
hagyott hátra írott feljegyzéseket a sajtóban
megjelent interjúktól és a konferenciákon, kongresszusokon és más rendezvényeken tartott
beszédektől eltekintve, amelyekből kirajzolódnak
azok az irányvonalak, amelyek a karizmatikus
Marc-Alain Descamps-ot, a transzperszonális
pszichológia korábbi oktatóját a párizsi Sorbonne-on, a naturizmus egyik legtekintélyesebb hangadóját befolyásolták.
Ahogy mondtuk, annak ellenére, hogy írásokat nem hagyott hátra (szókratészi figura volt),
Tom Operti interjúiban és előadásaiban mindig
arra törekedett, hogy mély és őszinte elhivatottságával egy meztelenség-fóbiás társadalommal megértesse a természetes meztelenség
erkölcsi lényegét. A tettek embereként Tom
hamar megállapította, hogy egy naturista társa-
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„Meztelen kortárs tánc Budapesten “
“25/45” Ladjánszki Márta jubileumi előadása

Egy ipari övezet Budapest déli részén, egy régi
textilüzemből lett művészeti központ, a Bakelit Multi
Art Center logója egy vasajtón, szőnyeggel borított
meredek ipari lépcső, pozitív energiával megtöltött barátságos környezet, kellemes, vetkőzésre
alkalmas hőmérséklet, diszkrét fények, barátságos
arcú várakozók, italok egy kis büfében, egymásnak
bemutatott résztvevők, külön helyiségben átadott
jegyek – a Meztelen Tánc a Bakelitben indulhat MOST!

A tánc lassú ütemben indult, mértani precizitással
változtattak helyzetet. A talajhelyzetek megnyitották
a szemünket. Bizonyos részekben felvillantak a szorongás és más mély érzelmek. Bevonódtak a nézők.
Minden elénk tárt érzelem, a darab minden szakasza,
minden érzés mintha a művész és a nézők közötti
közvetlen kapcsolatot mutatná, ahol a kiáltás helyett
egy suttogás is elég. Szélesre tárt kapcsolat.
Energia. Erő. Hatalom.
Szeretet. Düh. Levegő.
Varázslat. Csoda. Természet.
Sötétség. Csend. Ébredés.
Az első pillanatban nem tudtuk, hol vagyunk. Borzasztóan jó érzés volt eggyé válni a darabbal, a többiekkel, mintha mindannyian egy más dimenzióban
léteznénk. Egy rövid pillanatra így is volt...

A bejáratnál Markács Rózsa a NAMASZ-tól fogadta a hazai és külföldi vendégeket – Thaiföldről,
Szerbiából és Macedóniából 10 nemzetközi vendég
érkezett, és a nézők további 10%-a ugyan nem volt
naturista, de elfogadta a részvételi feltételeket, így
összesen 60 főt tett ki a létszám. A nézőközönség
különleges tagja Márta anyja volt. Érezni lehetett a
várakozás izgalmát a levegőben.

Micsoda élmény... Micsoda kaland... Szerencsések
vagyunk, hogy ennek az emlékezetes élménynek a
részesei lehettünk, és hogy egy szóval mondjuk: MEGÉRTE! A Macedóniából érkezett vendég is osztotta
ezt az érzést, ami nem mellékes, hiszen oda-vissza
1600 km-t utazott, hogy része lehessen Márta 45.
születésnapjának és színpadra lépésének 25. évfordulójának az ünnepén, a 25/45 című előadásán.
Külföldiként sem voltunk mások, mint a magyarok,
akik ott voltak. Ismét el fogunk jönni, hogy újra élvezhessük azt itt uralkodó hangulatot, hogy újból együtt
lehessünk azokkal, akik a művészet egyetemes szépségét ugyanúgy értik és szeretik, mint mi. Hálásak
vagyunk a szervezőknek, hogy meghívtak bennünket,
és vissza szeretnénk hívni titeket, hogy majd valamikor valamelyik távoli városban együtt élvezhessük a
meztelen művészet csodáját.

A bejárat!
Egy modern színházi térbe léptünk, amely két
kiegészítő területtel rendelkezett – az elsőben levehettük a cipőnket, a másikban a ruháinkat akaszthattuk fel. Csak a törölközőnket vihettük be, hogy arra
üljünk. Néhányan valamelyik székre helyezték a
törölközőt, mások a padlót találták kényelmesnek...
Egy hosszú, szőke parókás nő lépett a színpadra,
parókája épp az ellentéte annak a természetes állapotban, amelyben mi vagyunk.
Fények. A szőke paróka. Magyar szavak.
A paróka levétele párhuzamot von annak a művi korlátnak – ruháink – a levételével, amire vállalkoztunk.
Tánc. Geometria. Minimalizmus.
Talajhelyzetek, amelyekben az izommunka fontos
üzenetet hordoz. „Vastag, izmos lábával nem a
megszokott balettszépség. Ezzel fogja meg a tekintetet” – idézik a www.navke.hu

Művész: Ladjánszki Márta, L1 Egyesület
Helyszín: BAKELIT Multi Art Centre, Budapest
Írta: Tanya; fényképek: Lennert Géza
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