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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.
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2018 június 14-től 17-ig tartott az EuNat/INF-FNI 
Alpok-Adria Találkozója a Solaris-Valamar naturista 
üdülőhelyen (Horvátországban, Poreč közelében).

Ebben az évben, az általában képviseltetett nem-
zetek mellett, jelentős szerb delegáció érkezett, 
amit az INF-FNI CC tagja, T.S. vezetett, illetve két 
svájci küldött is – egyikük a Liechtenstein Naturista 
Közösség (LNV) képviselője – megkezdte különböző 
tennivalóit.

A két új arc, A.H. és R.H. nagyon jól indított, mi-
velhogy 3 versenyszámban indultak, amik közül 
egyben ezüst érmet (R.H. sakkban), egyben pedig 
bronz érmet szereztek (A.H. a vízibicikli női verseny-
számban).

Minden résztvevő nagy örömére szép, meleg volt 
az idő. A tenger hőmérséklete pedig pont jó volt az 
úszáshoz.

A 2 új résztvevő szempontjából nézve sikeres talál-
kozó volt, ezért úgy döntöttünk, hogy a következő 
évben is részt vennénk, amikor csak lehetőségünk 
adódik rá. Mivel ez a pünkösdi hétvégével (2019 
június 6-9) egybeesik, így reméljük, hogy egyszer 
talán néhány fiatal család is jelen lesz.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Angela, Sieg-
linde és Jean felé, akik az EuNat/INF-FNI-től a 
szervezet vezetőikéntérkeztek, és a Solaris-Valamar 
naturista üdülő menedzsmentje és személyzete felé 
a barátságos kiszolgálásért, a találkozó után ott töl-
tött időnket is beleértve, mivel mi még vakációztunk 
itt egy keveset.

Ne feledkezzünk meg a desszertről sem, arról a tor-

táról, amit a gálaest végén, a díjkiosztó után szolgál-
tak fel.

Rolf Hostettler
A Liechtenstein Naturista Közösség (LNV) vezető elnöke

„Alpok-Adria Találkozó 2018 –  
egy résztvevő beszámolója“
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Az alapötlet  Ladjánszki Mártától származik, aki-
vel több mint 10 éve került kapcsolatba a Natu-
risták Magyarországi Szövetségének (FENHU) 
egyik alapítótagja, a budapesti Naturisták Virtuális 
Klubja Egyesület  (NaVKE). Akkor több sikeres 
táncelőadásukat láthatták a naturista nézők. 
2018-ban egy három előadásból álló 
Táncelőadások Est-sorozatot indítottak el, na-
turista, ruhátlan nézőkkel – az L1 Egyesület és a 
NaVKE együttműködésében a Bakelit M.A.C. befo-
gadásában.

Ladjánszki Márta klasszikus balett, szertorna, jazz 
és modern tánc tanulmányait Magyarországon és 
Bécsben folytatta, és alapítója volt a KOMPmÁ-
NIA Kortárs Táncszínháznak, ahol táncosként és 
társkoreográfusként dolgozott. Ma az L1 Egyesület 
művészeti alelnökként folytatja munkáját. Alkotó-
művészként kortárs tánccal foglalkozik Budape-
sten, mint független koreográfus és táncos. Keresi 
a lehetőségeket, hogy megmutassa művészetét 
azoknak, akik érdeklődnek munkája és az embe-
ri testről való gondolkodása iránt.  Ő magából a 
testből, a belső gondolatokból nyeri az inspirációt, 
és a belső gondolatokat látható információvá alakít-
ja. Hiszi, hogy ettől gazdagabb az életünk. Ezért 
ünnepli minden darabjában a testet. 

A „Táncelőadások est-sorozat – naturista, ruhátlan 
nézőkkel“ második állomásán, májusban láttam Bu-
dapesten Ladjánszki Márta & Varga Zsolt LetMeC 
című előadását.

Számomra különösen érdekes volt az este, mert 
egy olyan változat került bemutatásra a repertoár-
jukból, amikor a nézők és a táncosok is meztelenek 
lehettek. A legjobb érzés egy naturista életében, 
ha ilyen különleges programra is lehetőség nyílik. 
Nagyon hálás vagyok Mártáéknak, hogy ezt a nem 
mindennapi eseményt létrehozta nekünk.

A koreográfus és táncos (itt szerintem már nem kell 
kiírni a nevemet) ezt a darabját már szűkebb szak-
mai textiles körben és külföldön textiles közegben 
is bemutatta. Mi most hatalmas sikernek könyvel-
hetjük el, hogy részesei lehettünk az első naturista 
LetMeC  előadásnak.

Érdekes és bravúros, előre tervezett mozdulatsoros 
és élőben komponált zenei szerkezete volt a dar-
abnak, de a színpadon történtek mégis rögtönzött 
cselekvéssé váltak. Olyan volt, mint amikor az em-
ber építkezni kezd, közben ismerkedik a kövekkel, 
simogatja, formálja, formázza és a végén sikerül 
várat felépíteni. Ugyanis néhány vállalkozó néző a 

színpadról követhette az előadást, lehetett a része-
se. Az előadás után beszélgetésre is nyílt lehetőség 
az alkotókkal. Jó volt látni az örömteli arcokat, a 
sikert, az érzéseket, mindenkiben mást jelent egy 
érintés, egy mozdulatsor látványa. S ez így a he-
lyes, így az izgalmas. S ebben Mártáék profik, hogy 
kihozzák belőlünk azt, amit eddig nem is tudtunk, 
meztelen szereplőkké válhattunk. 

Akit vonz ez a műfaj, 2018. szeptember 6-án szíve-
sen látjuk az L1danceFest 2018 keretében. Hiszen 
ez a fesztivál egy találkozás-esemény, amiben 
Mártát az emberek között létrejövő interakciók ér-
deklik a legjobban. Az első két, zárt-körű előadás 
után most a harmadik alkalommal megnyitjuk a kört 
és bárki, aki vállalja, hogy ruhátlanul nézi meg az 
előadást, csatlakozhat.

Markács Rózsa
FENHU főtitkár

„Meztelen táncszínház Budapesten –  
és nem először!“
Ahol a nézők és a táncosok is ruhátlanok lehetnek.
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A nemzetközi, nemzeti és helyi kapcsolatban lévő 
naturisták közötti bizalmat és barátságot ünnepel-
ték 2018 februárjában a dél-mexikói Oaxaca állam 
Zipolite nevű városában. Lévén ez a harmadik a 
három évente megrendezett naturista fesztiválok 
közül, exponenciális növekedést látott a látogatók 
száma és a programok tárháza.

A teljesen ingyenes meztelen parti jógát a profiktól 
az amatőrökig mindenki a saját szintjén próbálhatta 
ki Nallely, a Mexikói Naturista Szövetség (www.fe-
deracionnaturistademexico.org) egyik vezetőjének 
útmutatásával. Szombaton még csak pár tucat na-
turista volt jelen, ez a szám vasárnap reggelre jóval 
száz fölé emelkedett. Az ingyenes meztelen jóga 
után mindkét nap meztelen reggelizés volt a pro-
gram, különböző, közvetlenül a parton megtalálható 
éttermekben. 

A reggeli után csoportos taxiba ülés, majd irány egy 
közeli kikötő, ahol könnyűbúvárkodásra és az óceá-
ni vadvilág felfedezésére is sor került. Innen pedig 
négy hajó vitte a nudistákat több öbölbe, ahol mez-
telenül úszhattak és búvárkodhattak a meleg, hívo-
gató óceán vizében, és rengeteg halfajt fedezhettek 
fel. Lenyűgöző volt a helyi óriásteknős!

Az ingyenes élő zene a koncertszínpadon sokakat 
késztetett rá, hogy végigtáncolja meztelenül az 
éjszakát. A helyi, Oaxacából származó Mezcal nevű 

„A világ legnagyobb naturista fesztiválját törvényes 
naturista strandon ünneplik“  Claudia Kellersch (FNM) írása

ital kóstolója pedig biztosította a boldog, bulis han-
gulatot. 
Mexikói nudisták jöttek az ország minden 
területéről busszal, autóval, repülővel, csoportos 
és egyéni taxikkal, csak hogy Zipolite-ba jussanak 
február első hétvégéjén. 

Nagyjából háromezer főre becsülik az összegyűltek 
számát ezen a paradicsomi helyen, ezzel 
100%-osan kihasználva a környező települések 
szálláslehetőségeit.

Nagy népszerűségnek örvendett a testfestés, a rö-
plabda, a foci, a színházi előadások, ahogy csupán 
maga az együttélés öröme is!

Zipolite városának a naturista fesztiválért felelős 
központi szervezői teljesen rábízták a látogatókra, 
hogy milyen szállás/utazási formát választanak as-
zerint, hogy mennyi pénzt kívántak elkölteni: voltak 
bérelt, tengerparti függőágyban ébredések, sátrak 
tömkelege, közösen bérelt hostel szobák, egyedül, 
vagy több család által lakott, medencével felszerelt 
hotelszobák, de mégis a közös bennük, hogy mind-
annyian egyenlő naturisták 
voltak csupán a tengerparton.

A tengerparti illetve nem tengerparti éttermek is 
mind friss helyi és nemzetközi étkeket kínáltak, 
ezek nem számítottak drágának az európai, kana-
dai, latin-amerikai és mindenfelől érkező naturista 
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utazóknak. Sokan vannak, akik rendszeresen láto-
gatják a strandot, és az évtizedek során is vissza-
járnak a jól ismert régi naturista partra. 

Zipolite 2016 januárjában kapta meg a hivatalos 
engedélyt, mely szerint Mexikó első legális naturista 
strandját üzemeltetheti. Ez a VI. Latin-Amerikai 
Naturista Találkozó (ELAN) eredménye volt, amely 
mellesleg kétévente kerül megrendezésre (erről töb-
bet olvashatsz a Fókusz előző számában). 
A rákövetkező ELAN Brazíliában, Brazília város 

mellett zajlott le 2018 március 30-tól április 1-ig. 
Most már történelem, hogy ennek az eseménynek 
a következményeként létrejött egy új latin-amerikai 
naturista szövetség, a Confederación Latinoameri-
cana de Nudismo (Latinamerikai Nudisták Konföde-
rációja) nevű szervezet, amely nagy lelkesedéssel 
várja a családi naturizmus jövőjét.

Info Focus Október 
 

A cikkek beküldési határideje Szeptember 20
Fókusz kiadása legkésőbb Október 05

Szeptember események 
31-08 / 02-09  ÖNV Petanque lovagi torna
RUTAR-LIDO Eberndorf, Ausztria  
Információ: INF Weboldal / EuNat 
A regisztrációt egészen a 2018 március 15

2018. augusztus 15-16  Programok a Szikin
Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország 
Záró hétvége 
Információ: info@natours.hu

21.09. - 29.09.  Családegyesítés 
Dél-Európában
El Portús - Cartagena - Murcia, Spanyolország 
FEN által szervezett, Információ: fen@naturismo.org

Augusztus események 
2018-07-27 / 2018-08-05 
DFK Mee(h)r erleben
Rosenfelder Strand Ostsee, Németország  
E-Mail: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/  
Információ: INF Weboldal / EuNat

2018-08-04  DFK 9. Naturistenlauf

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

2018-08-11      Programok a Szikin
Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország  
Tavunkat ünnepeljük 
Információ: info@natours.hu

2018-08-18    Programok a Szikin
Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország  
Naplemente- és hullócsillagnéző buli ezen a szombaton  
Információ: info@natours.hu



6

A Finca Granja Cauayan egy új naturista üdülő a 
Fülöp-szigeteken, emellett pedig az első naturista 
strandja az ország fő szigetének, és csupán egy 
rövid repüléssel már megközelíthető Manila-ból, a 
fővárosból.

A tulajdonos, Dominga „Cherry“ Elmes, a fiatal fi-
lippínó, idén tavasszal mutatta be a Cauayan-i városi 
tanácsnak a terveit. „Ott álltam a hatalmas asztal mel-
lett a városháza épületében, onnan terjesztettem elő 
indítványomat az elnökségnek,“ mondja Cherry.

„Nagyon ijesztő volt, de mind nagyon kedvesek 
voltak, a polgármester helyettese pedig, aki roko-
ni kapcsolatban áll a nagymamámmal, felajánlotta 
bárminemű segítségét a projekt megvalósításában, 
illetve az engedélyek megszerzésében, azért cseré-
be, hogy amikor a polgármesterrel és családjával az 
üdülőnkben járnak, alacsonyabb árak mellett élvez-
hessék azt,“ mondja nevetve Cherry. 

Cherry-nek barátai segítettek megvalósítani az álmát, 
miután már jó pár naturista üdülőben fordultak meg 
Thaiföldön.

AZ ÜDÜLŐ HELYE
A Finca Granja Cauayan-t Cherry saját farmjára fogják 
létesíteni Barangay Cabugao-ban, Cauayan városának 
egy külső kerületében. A farm összesen 2.5 hektárnyi 
területet ölel fel, így minden oldalról Cherry saját maga 
lesz az üdülő szomszédja.
Az üdülő nagyjából 15 perces autóútra van a Cauay-
an-i reptértől, amelyet napi rendszerességgel járnak 
meg a Manila-i gépek. Jelenleg a Manila-Cauayan 
repülők csak kora reggel indulnak, viszont mindig is 
indultak szezonális, járatok délben is.

AZ ÜDÜLŐ DIZÁJNJA ÉS JELLEMZŐIAz üdülőhely 
először 12-14 stúdiólakással lesz felszerelve a terület 
felső részén egy sorban, ezzel közvetlenül a farmra 
és a helyi vidékre nyújtva kilátást. Egy-két bungaló 
pedig lehet, hogy külön hálószobát is kap majd. Ezek 
mögött lesz egy jakuzzi meg egy úszómedence, a 
medence másik oldalán pedig még egy sor bungaló.

„Az alapvető elrendezés megegyezik a Phuket-i 
Patong városban lévő Éden Bungaló Üdülőhelyen 
lévőkével, ahol mellesleg megfordultunk már párszor, 
sőt, én ott laktam, amíg a Patong-i Thai nyelviskolába 
jártam 2014-ben,“ magyarázza Cherry.

„Méretre kicsik - 5.5m x 3.6m-esek - de szerintem 
elég nagyok,“ teszi hozzá.

Az üdülőhelyen szintén megtalálható lesz egy thai 
ételekre specializálódott étterem, mivel Cherry profi 
thai szakács. Többféle thai főzőtanfolyamon megfor-
dult már, emellett részt vett magánmegbeszéléseken a 
Bangkok-i Mandarin Oriental Hotel fő séfjével.

FINCA GRANJA CAUAYAN 
„az új naturista üdülő a Fülöp-szigeteken“

„Sokszínű ételkínálatunk lesz, nyugati és ázsiai tí-
pusú is. Ezen felül megépítjük a Napnyugta Bár-t, 
ami közvetlenül a medence felett lesz, a medencével 
egybeépítve. A Napnyugta Bárról lenyűgöző kilátást 
élvezhetnek majd a naplementében a vidéki farmok 
feletti, messzi horizonton,“ fejti ki terveit Cherry.

A következő évre pedig már elkészülnek következő 
bungalók-k tervrajzai, ezzel bővítve az üdülőt. 

Ezek a lakhelyek a tartósan bérlő, kevesebbet költeni 
kívánó vendégeknek készülnek majd az üdülő ud-
varán, a medencés bungalóktól kissé elválasztva, így 
a panorámától némileg megfosztva.

A farm legnagyobb része pedig ugyanúgy farmként 
üzemel majd tovább, kivéve egy-egy, előre elsze-
parált részt, úgy mint:

• Kis mennyiségű zöldséget fognak termeszteni, 
hogy elsősorban az üdülőhely éttermét lássák el 
vele, a többletet pedig helyi piacokon értékesítik 
majd. 

• Kacsa, csirke és liba is lesz tartva csupán helyi 
ellátásra, nem kereskedelmi gazdálkodás cél-
jából. 

• Lesz egy nagy halastó, ahonnan tilápia hal kerül 
majd az étterembe és a helyi piacokra.  

• Van egy hidroponikus növénytermesztő program 
a salátába való zöldségek termesztésére, to-
vábbá ebben a tervben van különböző virágok 
termesztése is az üdülőhely számára 

• A földterület többi része pedig olyan marad, mint 
eddig, nagy kukorica vagy manióka mezők, vagy 
bármi más kerti növények termesztése.  

• Minden felsorolt terület, termőföld, különböző 
fafajták csoportjai zömével együtt mind bejár-
hatóak lesznek a vendégek számára. Emellett 
szándékozunk felállítani Nipa-kunyhókat a 
termőföld körül, ezzel létrehozva a házon belüli 
természet-élményt.

Emellett 100%-ban környezetbarátok leszünk, mivel 
teljes mértékben napenergia fog ellátni minket. 
Az üdülőnek ezzel a részletével kapcsolatban folynak 
a tárgyalások köztünk és a fülöp-szigeteki napener-
gia-szolgáltató cégek között.

A vizet egy mély kút fogja szolgáltatni, amelyből egy 
szintén napenergiával üzemeltetett hajtórendszer 
fogja a friss kútvizet az üdülő területére szállíta-
ni. Emellett ez a kút fogja ellátni vízzel a kertek 
öntözőrendszerét, a tilápia tavat és a kacsa meden-
céket.
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AZ ÜDÜLŐHELYEN KÍVÜL TERVEZETT PROGRA-
MOK 
“A Finca Granja Cauayan nyugati és ázsiai turistákat 
egyaránt vonzani fog, ezért túrákat fogunk szervezni 
a helyi látványosságok, és Isabela gyönyörű partjai 
felé. Emellett pedig szeretnénk növelni Cauayan város 
presztízsét, illetve a helyi látványosságok tulajdono-
saival együttműködni, mivel igencsak megemelkedett 
a tengerentúli látogatók száma,” magyarázza Cherry.

„A területünkön tudunk szolgálni folyótúrákkal, víze-
sésekkel és helyi történelmi épületekkel a spanyol 
gyarmati korból, beleértve a Hacienda de Saan Luis 
Eco-Turizmus parkot Cauayan-ban.” 

Jelenleg épül egy út Cauayan-ból a várostól keletre 
található Palanan nevű helyre, ahol a még szinte telje-
sen lakatlan Palanan öböl található, a Google képein 
meg lehet csodálni a helyet. Cherry pedig beszélni fog 
a helyi hivatalos személyekkel arról, hogy egy kisebb 
villát emelne a part szomszédjába. Habár a Fülöp-szi-
geteken nem engedélyezett a tengerparti naturizmus, 
ezzel a Finca Granja látogatói mégis részesülnének 
egy kis tengerparti élményben.

„Szintén terveink között szerepelnek a kisebb vállal-
kozások segítése Cauayan városán belül a helyi ze-
nekarok szponzorálásával, emellett pedig az élőzene 
lehetőségének megteremtésével, így segítve a tehet-
séges Cauayan-i zenészeket.”

A Finca Granja Cauayan célja az is, hogy a 
termőföldek és megfelelő technológia segítségével 
hozzájáruljon Cherry thai éttermének megnyitásához a 
helyi ellátók mellett. 

AZ ÜDÜLŐ NYILVÁNOSSÁGA,  
TÁMOGATÁS ÉS KAPCSOLAT
A Finca Granja-nak 2018 áprilisáig nincsen weboldala 
vagy támogatói felülete közösségi médiában. Cher-
rynek viszont számos barátja ajánlotta fel e téren a 
segítségét.

Skype profil Finca Granja Cauayan néven létezik már.

“Emellett pedig felvettük a kapcsolatot az INF-FNI-
vel – a Nemzetközi Naturista Szövetséggel – abban a 
reményben, hogy a Thaiföldi Naturista Szövetség tag-
jaként támogatásban részesül majd az üdülő,” mondja 
Cherry.

A céglogók, művészi és dizájn elemek még fejlesztés 
alatt állnak.

AZ ÜDÜLŐ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI
A Finca Granja Cauayan biztosítani szeretné a teljes 
elzártságot a látogatóknak és a helyi közösségek 
tagjainak is. Ez az irányelv a következőkképpen lesz 
biztosítva:

• A farm kerületén 3m szélességben manióka 
cserjék lesznek ültetve, amelyek nagyjából 2.5m 
magasra fognak nőni, kívül pedig lesz egy alac-
sonyabb kerítés, ezzel megelőzve a vadállatok 
bejutását az üdülő területére.

• Maga az üdülőterület nem lesz belátható az 
arra sétáló, vagy a farmokon dolgozó emberek 
számára. Közvetlen látótávolságra nincs olyan 
rezidencia az üdülő környékén, amelynek lakóit 
zavarná az üdülő létesítése.

• A személyzet minden tagja köteles lesz ott-
hagyni mobiltelefonját a recepción, és fel lesz 
szerelve egy fényképezni nem tudó mobillal 
műszakjának végéig.

• A beérkező vendégek pedig egy külső recepció 
épületében találják magukat először, ahonnan 
sem az üdülő belseje, sem a farm rész nem 
látható. 

AZ ÜDÜLŐ SZEMÉLYZETE
A Finca Granja Cauayan szeretne az Isabela tar-
tomány átlagánál magasabb béreket és juttatásokat 
fizetni a személyzetének, legyen szó a főzési, pincér-
kedési, vagy akár a takarítási területről.

Előreláthatólag személyzetünk része lesz egy re-
cepciós/menedzser, háztartásvezető, konyhai és 
felszolgáló személyzet, egy pultos, illetve a kertért és 
gazdálkodásért felelős személyzet. 

A személyzet minden tagja vállalati uniformist kap 
majd, ami egy rövidujjú pólóból és rövidnadrág-
ból áll. Habár a Finca Granja Cauayan naturista 
üdülőhely, a személyzet minden tagja felé elvárás 
lesz a munkaidejük teljes hosszában a munka-
ruháájuk viselése, kivétel nélkül.

A személyzet minden tagja élvezheti majd a fülöp-
szigeteki társadalombiztosítás rendszerének 
előnyeit. Emellett pedig felajánlásra kerülnek majd 
számukra egyes, az üdülő környékén, területén talál-
ható bungalók, mint szálláslehetőség.

A személyzet munkaideje, munkakörülményei, és 
előnyei hasonló lesz az európai országok mintájához.

Mindenki, aki jelentkezik a Finca Granja Cauayan 
személyzetébe, még az interjú előtt megfelelő in-
formációkat kap az üdülő “opcionális-ruházkodás” 
házirendjéről. 


