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„Jó Hírek Szerbiából“
A Szerb Naturista Szervezet (NOS – Naturist Organisation of Serbia) egy, a célra megfelelő wellness központot
talált a szerb naturisták számára, hogy ők is minőségi
időt tölthessenek el együtt a téli napok folyamán. Több
évnyi sikertelen próbálkozás után, mely során a NOS
mind az elutasító, mind az ignoráló viselkedésbe belefutott, most a Belgrádi Royal Wellness Center megnyitja
kapuit azzal az egyezséggel, miszerint minden péntek
este 21 órától 23 óráig tartózkodhatunk a WRC-ben.
A wellness központnak része egy 25 méteres, meleg
vizes medence, jakuzzi, gőz szauna (török fürdő), 60°os orosz, 90°-os finn szauna, sószoba, egy kávézó az
italozás céljából, illetve klubasztalok és székek.
2018 április 20-án közel 50 naturistának adatott meg
ez az emlékezetes, naturista időtöltés, és mindannyian
megfogadtuk, hogy a nyár beköszöntéig élünk is e
remek lehetőséggel, aztán pedig, ha vége a nyárnak,
vissza is térünk ide.

Royal Wellness Center

A korábban említett időperiódus mellett pedig az élményközpontot sokféle délutáni naturista programra
lehet kibérelni.

Rada Neimara 11, Beograd 11000, Serbien
Telefon: +381 61 4040124

Tanja Stankovic

www.royalwellness.rs
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„Meztelenül a Múzeumban“
A párizsi Palais de Tokyo Múzeumban a
közeljövőben nudista látogatásra kerül sor.
Egy párizsi naturista egyesület szervezte meg
a látogatást – 161 ember érdeklődik a meztelen
múzeumlátogatás iránt.

A meztelen látogatásra reggeli időben kerül majd sor
– a Palais de Tokyo hivatalos nyitva tartásán kívül eső
órákban, jelentette be csütörtökön egy szóvivőnő. A
Palais de Tokyo jelenlegi évadjának témája a „Discorde,
Fille de la Nuit” (Disszonancia, az Éj Leánya). Többek
között a franco-algériai művész, Neil Belgufa installációi
kerülnek kiállításra.

(dpa) Művészet, teljes meztelenségben: Párizs egyik
múzeumjában hamarosan meztelen látogatásra kerül
majd sor. Egy kisebb csoport járhatja majd körbe a Palais de Tokyo-t május 5-én. A kortárs művészetéről jól
ismert múzeum a Szajna partján fekszik, nem messze
az Eiffel-toronytól. A Paris ANP naturista szövetsége,
amely a látogatást szervezte, francia premierről beszél.

A bécsi Leopold Múzeum korábban is ajánlott már fel
meztelen látogatásokat néhány éve, az akkori „Meztelen Férfiak” című kiállítása idején.
Forrás: Luxemburger Wort
https://www.wort.lu/de/panorama/nackt-im-museum5ac63690c1097cee25b86b7e

A résztvevők listája nagyon gyorsan betelt. „Mindössze
egy reggel alatt telt be a 161 hely, mintha Madonna
koncert lenne”, nyilatkozta a szövetség alelnöke, Cédric
Amato, a „Le Parisien” újságnak. Több, mint 28.000
ember jelezte az esemény iránti érdeklődését az ANP
Facebook oldalán.

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 Web: www.lebetulle.org
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„A 7. Latin-Amerikai Naturista Találkozó“
2018 március 29 és április 1 között a Brazil Naturista
Szövetség megtartotta a 7. latin-amerikai Naturista
Találkozót a brazil fővároshoz közeli Paraíso das
Cascatas nevű, nagy területen.
Pedro Ribeiro írása
A találkozó fő célja egy olyan szövetség létrejöttének
jóváhagyása volt, amely Latin-Amerika összes országát
magába foglalná, hogy ezáltal ezeknek az országoknak
fejlődhessen a naturista kultúrája. A szövetség gyökerei
2014-ig vezetnek vissza, az uruguayi Punta Del Este
városában rendezett 5. latin-amerikai naturista találkozó
alkalmára. Ekkor a szövetség az ONEA nevet viselte
(Amerikai Államok Naturista Szövetsége), ugyanezzel
az imént említett céllal. Szükséges volt viszont az aláíró
tagok beleegyezése és az alapszabály törvényes elfogadottsága.
A 7. találkozó hivatalos képviselő tagjai a Mexikói Nudista Szövetség, a Brazil Naturista Szövetség és az
Argentin Nudo-naturizmus volt, amely utóbbi ország
nem rendelkezik még nemzeti szintű szövetséggel.
Észak-amerikai naturisták is jelen voltak a találkozón,
ők részt vettek a gyűléseken és megfigyelőket hívtak
el a rendezvényre. A találkozó elérte kitűzött célját,
jóváhagyta az új, CLANUD (Latin-Amerikai Nudista
Társszövetség) néven létező szövetség létesítését,
ezzel át is írva korábbi nevét. Emellett döntés született a jogi megbeszélések esedékességéről, ezekre az
elkövetkező virtuális találkozókon kerül majd sor, azzal
a céllal, hogy nagyobb számban képviseljék majd a
régió többi országát.
Az ELAN-nal összefüggésben pedig sor került a
12. Brazil Naturista Találkozóra, az EBN-re, s annak
tanácskozó gyűléseire és az „FBrN 30 éve” témára is.
Az egy időben és helyen megrendezett két rendezvény
leglátványosabb eredménye a résztvevők számának
kiemelkedő nagysága, nagyjából 120 ember, tele örömmel és barátkozó szándékkal a központi helyeken,
Clube Paraiso das Cascatas-ban, a vendéglátók szervezésében, és a Clube Naturista Planalto Central-ban,
azaz a PlaNAT-ban. A birtokon található egy vendégház
több, mint 20 szobával, egy kemping résszel, természetes vizű úszómedencével, túrautakkal és vízesés övezte
folyókkal, mindez egy gyönyörű természeti övezetben.
Ha a természeti adottságok nem lennének elegendők,
a rendezvény szervezői téma-specifikus táncesteket
tartottak minden nap. A közös ebédelés és vacsorázás
biztosítja a harmonikus, barátságos atmoszférát.
Brazíliaváros városnéző túrájával szintén lehetett élni.
A rendezvény beszélgető fóruma pedig a brazil naturizmus aktuális, aggasztó kérdéseivel foglalkozott: a
gyermekek és tinédzserek kis számával, és a naturista
strandterületeken történő zavaró szexuális tevékeny-

ségek negatív hatásaival. Egy másik beszélgetés során
az FBrN alapítójáról, Celso Rossi-ról vetítettek videófelvételeket, illetve sor került egy naturista színészek által
játszott színdarabra is.
A rendezvény négy napja elteltével bebizonyosodott,
hogy fő céljait sikeresen elérte a Találkozó, sőt, a
következő, helyileg még nem meghatározott Találkozó
beteljesülésére is nagy igény mutatkozott.
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A RUHÁZAT NEM KÖTELEZŐ
„Írország megnyitja első legális naturista strandját“
TÖRVÉNYILEG ENGEDÉLYEZETT
A „NATURIZMUS”

Lankad Írország katolicizmusa. 1854 óta törvényileg
tilos volt meztelenül megjelenni közterületen. Ez a
jogi határozat most meg lett változtatva; Dublin, az ír
főváros környékén a meztelen úszás most először engedélyezett az erre kijelölt helyen. Persze ettől még a
Hawk Cliff strand nem lesz naturista zóna, de legalább
Írországban is megnyílik a meztelen fürdés és napozás
lehetősége.

„Senkit se szeretnénk megsérteni. Csupán ki szeretnénk menni, kifeküdni a napra, úszni a vízben,
de mindezt ruha nélkül”, mondta Gallagher, aki nem
mellesleg a naturista strand turistái számának nagy
növekedésében bízik.
Ezzel a törvényváltozással Írország lett az egyik utolsó
olyan európai ország, amely hivatalosan is engedélyezi az úgynevezett „naturizmust”. Máltán pedig még
mindig nagyösszegű büntetésre kell számítania azoknak, akik meztelenül tűnnek fel a strandokon.

Nem hivatalos naturista strandok eddig is léteztek
Írországban. Az Ír Naturista Szövetség weblapján közli
mind a 23 nem hivatalos naturista strand helyét, emellett pedig hosszú ideje követeli a törvényváltozást. A
szövetség elnöke, Pat Gallagher az „Independent”
sajtónak adott tudósításában azt mondta, „ez hatalmas
mérföldkő Írországban”.

Maria Plotnikova írása
Forrás: https://www.berliner-zeitung.de/30022980 ©2018

Azonban nem mindenki örül az új törvénynek. A szomszédos Dalkey celeb-falu egyes lakói már be is nyújtottak egy panaszlevelet. Olyan hírességek lakják a falut,
mint Bono, Enya vagy Van Morrison.

Info Focus Augusztus

FKK ***

CAMPING & BUNGALOWS
FOGLALÁS
Tel: +34 952 55 64 62
Mail: info@almanat.es

A cikkek beküldési határideje július 20
Fókusz kiadása legkésőbb augusztus 05

www.almanat.es/de

Június események

Július események

2018. június 9-10

2018. július 9-16

Naturista találkozó

BN Nudefest

Madrid, Spanyolország
FEN által szervezett, Információ: fen@naturismo.org

Langfort, Anglia
Információ: INF Weboldal / EuNat

2018. június 14-17

PROGRAMOK A SZIKIN 2018

Alpe Adria találkozó

Camping Valamar-Solaris, Horvátország
Információ: vicepresident@inf-fni.org

2018. június 18-24

Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország
FENHU által szervezett, Információ: info@natours.hu
2018. július 7
2018. július 9-15
2018. július 21
2018. július 23-29

Programok a Szikin

Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország
Művésztábor
Információ: info@natours.hu

2018. június 24

Főzőverseny
Fiatal Naturisták Találkozója
Holland Barátainkat Fogadó Buli
Nemzetközi Naturista Sporttalálkozó

2018. július 27- augusztus 16
DFK Mee(h)r erleben

Jóga párizsban

Rosenfelder Strand Ostsee, Németország
E-Mail: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/ Információ:
INF Weboldal / EuNat

Bois de Vincennes, Franciaország
Jóga + Piknik. Információ: INF Weboldal / Events
E-Mail: laurence.luft@gmail.com
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