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„Clube Naturista do Centro“
A CNC (Clube Naturista do Centro) egy önellátó 
Portugál naturista klub. 1998-ban jött létre, azóta 
pedig kiemelkedő szerepet játszik az ehhez 
kapcsolódó portugál szervezett mozgalomban. 
Habár kis szervezet, mindössze három bizottsági 
vezetővel és pár önkéntessel, mégis a globális 
FPN-hez tartozó naturista tagok (Portugál Naturista 
Szövetség) több mint 70%-t képviseli. A klub 
alapítása óta partnere az FPN-nek, ahogy minden 
klubtagunk az FPN-hez tartozik, illetve INF-
FNI névjegyet visel. Alapvetően a klub naturista 
eseményeket promótál és megpróbálja a lehető 
legtöbb naturistát összehozni akár FPN/INF-FNI 
tagok, akár nem. 
A CNC-nek az éves naptára tartalmazza a beltéri, 
kültéri eseményeket, amelyeket mindenki szeret, mint 
például az úszómedence, kempingezős programok, 
hotel vagy SPA programok, gyaloglás, kajak túrák, 
kultúresemények, tengerparti programok stb. Még 
a saját területünkön kívül is képesek vagyunk elérni 
céljainkat, a naturista kempingek, városi medencék, 
privát medencék és más naturista-barát helyek 
által biztosított területeken. A portugál naturizmus 
nagy korlátozása egyenes következménye egy 
olyan politikai-ideológiai program hiányának, amely 
elősegítene megvilágítani a naturizmust, és megfelelő 
körülményeket biztosítana az új gyakorlóknak, 
egy olyan társadalomban, amely ellenséges a 
meztelenséggel szemben. 
Ráadásul annak érdekében, hogy megmaradjon 
ennek a munkának a stabilitása, amelyet az előző 
bizottság biztosított, szeretnénk más módokon is 
felfedezni, publikálni a naturizmust, kiegészítendőn 
a naptári programjainkat. Ez a próbálkozás a 
nagy publikumot fogja célba venni, hogy tisztázza 
a naturizmust, promótálja a test elfogadásának 
üzenetét, és megértesse a naturizmus jelentését, 
mint állampolgársági választási lehetőséget. 
Ha többet szeretne megtudni a portugál naturizmusról 
és a CNC-ről, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. 
Mi készségesen informálni fogjuk mindenről, és 
ha idejön megmutatjuk önnek Portugália legszebb 
naturista helyeit. 

Kontaktjaink:

cncentro@gmail.com

www.cncentro.org 

www.facebook/clubenaturistacentro 

www.facebook.com/groups/CNC.flash.meetings/ 

Mobiltelefon/GSM:+351 93 224 3072 
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Beszámoló Bienvenu Eric Geoffroy Alapani 
beszédéről, melyben egy naturista üdülőközpontot ter-
vez létrehozni és irányítani a nyugat-afrikai Szenegál 
állam déli részén.

Személyes adatok:
Nemsokkal a Club Naturiste Senegal (CNS) alapítása 
után 2016 első felében a szövetségi tag pozícióra való 
jelentkezése továbbítva lett az INF-FNI felé.

Az INF-FNI EC-je elfogadta ezt a kérelmet.

A CNS alapítását Eric Alapini kezdeményezte. Célja 
felépíteni egy üdülőközpontot Szenegál déli részén.

Földrajzi hely:
A francia nyelvű Szenegál Nyugat-Afrikában található, 
északon határolják a Szahara előhegységei, nyugaton 
az Atlanti óceán partja, keleten pedig a forró Száhel 
régió. 

Szenegál szomszédos országai: északon Mauritá-
nia, keleten Mali, délen Guinea és Guinea-Bissau, 
illetve az angol nyelvet beszélő Gambia. Itt folyik a 
rokonnevű folyó, amely Szenegált középen két részre 
szeli.

A naturista üdülőközpont előrelátható helye:
A CNS terve szerint a naturista központ Szenegál déli 
részén lesz felépítve, a „Casamance” -ban, Cap Skir-
ring közelében. Guinea-Bissau határának távolsága 
körülbelül 70 kilométer.

Hozzávetőlegesen 60 hektárnyi terület lesz elérhető az 
építkezési engedéllyel.

Közel 5 kilométerre északra található mér egy hotel 
komplexus.

Ökológiai és gazdasági szempontok:
Ennek a tervnek a megvalósulásával a következő fela-

„Hamarosan Szenegál szelében fog lebegni  
az INF-FNI zászlaja?“

datoknak kéne megvalósulniuk:

Természet védelem: Más befektetők egy kishajó-
kikötőt terveznek ide építeni.Ráadásul a talaj az erózió 
miatt rendkívül veszélyeztetett.

A talajt fák és bokrok telepítésével próbálják  
majd javítani.

Munkahely teremtés: az üdülőközpont irányítása és 
fenntartása nagyjából 20 embernek teremtene munkát.
Ráadásul a helyieknek lehetőségük adódna árulni a 
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termékeiket piaci standokon. (gyümölcsök, zöldségek, 
ajándékok stb.…)

Rekreációs tevékenységek: Az Atlanti óceánon való 
hajózás lenne felkínálva.

Adminisztrációs támogatás:
Habár a szenegáli lakosság többségében (kb. 95%) 
iszlám hitű, (a maradék feloszlik 4.5% keresztényre, 
illetve 0.5% animisztikus vallásúra), semmiféle  
problémába nem ütközne egy naturista központ bete-
lepítése vagy fenntartása.

Ez a következő okok miatt van így:
• A környezetében(Diembéring), a naturizmus már  
 jelen van, habár nem hivatalosan, de gyakorlatilag el  
 is van fogadva.
• Bennszülöttek lakták a Casamance területet 20 évig,  
 többnyire meztelenül vagy csupán ágyékkötőben.
• A Gabon folyótól délre élők nagyrésze animisztikus  
 vallású.

Következő lépések:
• Felépíteni egy pénzügyi tervezetet és megszerezni  
 a szükséges tőkét (az első infrastrukturális épületek  
 felépítéséhez nagyjából 20-25 ezer euró szükséges).
• Befejezni a tervezett talajt és lefektetni egy kerítést a  
 nyílt határig Guinea-Bissau-val.

• A különféle szabályok részletes kidolgozása  
 (dol gozói szabályok, munkaleírások, üzemeltetési  
 procedúrák, minőségbiztosítási okmányok stb….).

A szövegért felelős:
Rolf Hostettler, az INF-FNI pénzügyi vezetője
(Az LNV végrehajtói elnöke)

Források:
Szöveg: Eric Alapini Gampelenben tartott beszéde 
alapján (2016 július 26.)

Képek: Eric Alapini (CNS), illetve Markus Nef és Pia 
Schmid (ONS/CH)

Grafika: Google/Wikipedia

Info Fókusz Október 
 

A cikkek beküldési határideje 20. szeptember
Fókusz kiadása legkésőbb 05. Oktober 2017

Szeptemberi események
01.09. - 03.09.  Petanque verseny, NL 
NFN által szervezett, „de Peelrands, Zeeland“

01.09. - 03.09.  Nemzetközi Naturista  
 hétvége, SVN
a Szlovén Naturista Szövetség  
elmúlt 40 évének ünneplése  
Regisztráció: Tel.: +386 31 524 610 
E-mail majapenko33@gmail.com 

16.09. - 17.09.  Programok a Szikin, HU
Kemping záróbuli 
További információ: info@natours.hu

29.09. - 08.10.  Családos összejövetel  
  South, ESP
FEN által szervezett, El Portus, Spanyolország 

Augusztusi események 
12.08.2017  Programok a Szikin, HU
A tó ünnepe  
További információ info@natours.hu

19.08.2017  Programok a Szikin, HU
Naplemente és hullócsillagnézö buli  
További információ: info@natours.hu 
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Elméletileg vagy gyakorlatilag – miért lehet a von-
zó meztelenséget többféleképpen magyarázni? 
Kiváltképp, ha a naturizmusról van szó. Hogy van 
ez? Vessünk egy pillantást a francia Atlanti óceán-
partra.

Ez egy kicsit olyan, mint egy állampolgárság megs-
zerzése. Bárki, aki Európa legnagyobb naturista köz-
pontjának tagja szeretne lenni akár hetekre, akár pár 
napra, annak egy dologra mindennél jobban kell vágy-
nia: a meztelenségre. „A meztelenséget muszáj betar-
tani, amikor csak az időjárás engedi. A vízparton, a me-
dencében és a zuhanyzóban a meztelenség kötelező. 
Az úszóruhák, bikinik és a fűzők nem engedélyezettek.” 
Ez a Vezetőségi Szabály található az Euronat Natu-
rista Falva weboldalán, amely falu a francia Atlanti 
óceánparton található. Habár a regisztráció során nincs 
kiemelve ez a szigorú szabály. A fiatal, több nyelvet 
beszélő hölgyek átlagos egyenruhában várják a vendé-
geket a recepción. A párszáz méter hosszú sor végén 
a lakókocsiknál egy tábla emlékeztet három nyelven is: 
„Ön egy naturista helyen tartózkodik. Éljen meztelenül.” 
Nekem, mint tapasztalt naturizmus rajongónak ez egy 
új élmény volt.

A naturista életem 50 éve kezdődött Koserow-ban, 
Usedom szigetén. A 70-es években a Szabad Test Kul-
túra (FKK) mozgalom tömegjelenséggé vált, elterjedt 
egészen a belföldi tavakig: az emberek meztelenül 
fürödtek és napoztak. Otthon a szülők rosszallták a 
dolgot, bár az anyukák mindig figyelmeztették gyerme-
keiket, hogy ne feküdjenek nedves fürdőruhában. Az 
én érveim, miszerint a folytonos fel- meg levetkőzés 
kínos, és meztelenül fürödni egyébként is praktikusabb 
lenne - habár ez csupán az igazság töredéke volt - nem 
vált be.

Fiatalemberként, az elmélkedő hátteréről híres Sieg-
fried Schnalb „Mann und Frau intim – Férfi és nő 
bizalmasan” című könyvének elolvasása után kissé 
megvilágosultan úgy éreztem, megállja a helyét. A 
mindennapi házas élet elég volt ahhoz, hogy lássam, 
az ellenkező nem hogy néz ki igazából. Nem volt okom 
panaszra. De, ahogy ez lenni szokott, az ember kívánc-
si, hogy nézhetnek ki mások a ruha alatt. Viszont ez a 
kíváncsiság csak része a teljes magyarázatnak, hogy 
miért is vonzott annyira az FKK. Úgy tűnt, mintha az 
FKK partokon az emberek sokkal jobban elengedték 
volna magukat, ezért a kellemes megjelenés. A legfőbb 
ok, ami meggyőzött engem és a feleségem, az az 
egyenletes barnulás. Barna test fehér foltok nélkül.

Sokáig úgy hittem, hogy egy ilyen szerény célért az 
embernek nincs szüksége FKK területre. A vakációk a 
hatalmas, széles homokos parton a hosszú, magányos, 
elnyúló partszakaszokon, a Soulac-sur-Mer nevű fran-
cia közösség déli részén, az Atlanti-óceán partján, vagy 
az egész napos túrák a Leipzig területén lévő elárasz-

„Le a ruhával!“
tott kőfejtőkhöz mindig meghozták a hőn vágyott sikert. 
Viszont a francia óceánparton ekkor az ismeretlen 
csábított, az FKK, a naturalizmus filozófiai eszméjével. 
Ezt az eszmét egy életmódnak tartják, harmóniában a 
természettel, amelyet a közös meztelenség fejez ki, tisz-
telettel magunk, mások és a környezet iránt. 

Amikor a szabad testkultúrát szeretném gyakorolni, elm-
egyek autóval vagy biciklivel a partra, ahol hivatalosan/
elfogadottan tudok meztelenül napozni és fürdeni. Az 
Euronat üdülőterületén a naturizmus reggel kezdődik, 
amikor teljesen meztelenül lépek ki a lakókocsiból és 
megyek az illemhelyre vagy zuhanyozni. Utamon talál-
kozok más meztelen emberekkel, ugyanúgy, ahogy a 
zuhanyzóhelységben, ahol a tusolók között nincsenek 
ajtók. Férfiak, nők és gyerekek gyülekeznek a zuha-
nyrózsák alá szappanosan, vizesen, és mossák meg 
magukat vagy a többieket. Nincs jele az intimszférának. 
Ahogy a kézmosó, fogmosó mosdókagylóknál sem. Itt 
valószínű, hogy találkozunk olyan férfiakkal, akik nem 
csak a szakállukat borotválják. Csak a „nagydolog” elvé-
gzésére alkalmas szobáknak van ajtaja. 

Képaláírás: Szabadon a szabályoktól, trükkös nyakkendőktől, varrástól, 
tehertől: a naturizmusból filozófia születhet.
Kép: Waltraud Grubitzsch/dpa

A naturizmus jelensége folytatódik, ahogy átsétálunk 
vagy biciklizünk a pékségbe, a kötelező baguette-ért 
vagy croissant-ért a reggelihez. Egy újoncnak ehhez le 
kell küzdenie a meztelenségtől való tartását. Meztelen 
biciklizés? Naná! Ezután az emberek a sátrak, lakókoc-
sik, vagy mobilházak előtt ülve kávéjuk mellett fogyaszt-
ják az ízletes francia péksüteményeket. Az óceánpartra 
vezető utak – ahogy maga a kemping – elég hosszúak. 
Ezért sokan futnak, vagy biciklivel, akár autóval teszik 
meg a távot. Egész végig meztelenül. Ott minden ugya-
nolyan, mint a többi FKK parton. Késő délután mindez 
fordított sorrendben, szintén meztelenül.

Nem mindenki szeretne minden nap a partra menni. Az 
Euronat 335 hektáros fenyővel és bozóttal benőtt terüle-
tén bárki napozhat a lakókocsija/sátra előtt, vagy túráz-
hat, biciklizhet meztelenül. Ezt a nyugalmat, csendet 
nem kapja meg az ember egy átlagos kempinghelyen. 
Nyugaton zúg az Atlanti-óceán, a fák tetejét hajlongatja 



Nyaralás a naturisták a Pireneusokban
Kizárólag pároknak fenntartva, gyermekek nélkül. Restaurált parasztház, 
medence, szauna, jakuzzi, kitűnő sütési lehetőség, 1 hektárnyi magánterület 
öreg tölgyfákkal. Túrák és kirándulások a hegyekben hegyi séta gyanánt, 
madár les, felfedezés, kulturális kastélylátogatások, vadvízi evezés.
 
Francia Összeköttetésű Naturista Ünnepek 
Peyraille, 65330, Libaros, Franciaország, Telefonszám:  0033 (0)607134834 
naturistcouples@orange.fr www.holidays4couples.com
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a meleg szél, a madarak csiripelnek, sőt, az idők során 
néhányuk olyan merész lett, hogy a reggeli után leszáll-
nak mellénk a morzsákért. Néha egy mókus szalad fel 
a fára, máskor egy őz suhan el a bozótban. Ez az élet 
a természetben, a természettel – ez a naturizmus.

Ez magába foglalja a naturizmust. Olyannyira, hogy a 
naturizmus értői meg is szeretnék ezt osztani mások-
kal, mint életmódot – legalábbis átmenetileg -, hogy 
kiválhassanak a társadalom nagy sokaságából. És ez 
jobban jellemi Franciaországot, mint Németországot. A 
lakóházak bérléséért, illetve az internet használatáért 
felelős Mrs Magali Pechaubes a következőképp taglalja 
a különbséget: „Franciaországban a nyilvános mezte-
lenség, mint a Müncheni angol kertben teljesen kizárt. 
Rossz megítélése van. Ezért hoztak létre ilyen közpon-
tokat, mint a mi létesítményünk. Viszont a meztelen 
fürdéssel és napozással nem elégszenek meg. Egyre 
többen hívogatnak más természetbarát embereket, 
akik a közös meztelenségben felfedezni vélik az erős 
kapcsolatot a természettel.”

Ha német üdülőket kérdezel, hogy többet látnak-e a 
francia naturizmusban, mint a németben, csak rázzák a 
fejüket. Az óceánparti séta közben sok meztelen ember 
jött szembe velük, kipróbálták, majd megtetszett nekik. 
Ők inkább a praktikai oldalát látják a naturizmusnak. 
Viszont aki tapasztalta már az FKK-t, az itt fogja folytat-
ni, szélesebb látókörrel. Mint én.

Ebben a tekintetben a német FKK-nak is volt egy 
szocio-politikai háttere az elején. Először a 20. század 
kezdetén tűnt fel szövetkezetek formájában, amik a 
közös meztelenséggel, illetve a természet megtapasz-
talásának örömével különültek el. Ezenkívül az asz-
kézisre való hajlam része volt ennek az életmódnak. 
Például a munkásszövetkezetekben a meztelenséggel 
világítottak rá a bourgeoise réteg pökhendiségére. De 

értelmiségiek és művészek is gyülekeztek meztele-
nül, mint az 50-es években az Usedom szigetén lévő 
Ahrenshoop városában. A hatvannyolcasok meztelen-
séggel protestáltak. Habár ennek nem sok köze volt a 
naturizmushoz.

Az Euronat-naturizmus, mint életmód magába foglalja 
a mindennapi bevásárlást, a kultúrát és a sportot a 
környező középületekben, illetve a Kereskedelmi Köz-
pontban. Kint megeheted a pizzádat, vagy poharadba 
csepegtetheted a barlangban a boroshordó tartalmát, 
végig meztelenül. A gyerekek kisportolhatják magukat 
az Espace Hubert Lacroix-on, biciklizhetnek vagy gör-
deszkázhatnak, mindvégig meztelenül, kivéve a köny-
öküket és a térdüket, amit védőfelszerelés takar. Este a 
felnőttek élőzenét hallgatnak az utcán vagy egy bárban. 
Néha még mindig meztelenül, vagy félmeztelenül, a 
hőmérséklettől, illetve a saját hidegtűréstől függően. 
Ellenben az éttermekbe felöltözve ülnek be az emberek.
Viszont a kempingszabályok nagy toleranciával bírnak. 
Ez meg is mutatkozik, hisz azokat, akik néhanapján 
nem meztelenek senki nem ítéli el, se nem vetkőzteti le, 
még a tekintetével sem.

Az én konklúzióm tehát az, hogy megérte megismerni 
ezt a fajta életet. Vissza fogok térni. Természetesen 
azért is, mert sokkal több lehetőségem adódott az 
egészalakos barnulásra.

Voilà!
 
Klaus Zwingenberger-től, kiadva 2017 Július 17-én 
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG

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 



Különleges ajánlat a találkozóra:
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Nemzetközi Naturista hétvége &
a Szlovén Naturista Szövetség 

(ZDNS) elmúlt 40 évének ünneplése

Ünnepelj velünk!

Szeretettel várjuk!

PROGRAM
1. nap: Péntek, 1.9.

Megérkeznek a résztvev•	 ők, szabadfoglalkozás: úszás, szaunázás,  
biciklizés saját kerékpárral. 
19.00: Vacsora•	
21.00: Hivatalos megnyitó a nudista (FKK) úszómedencénél •	
22.00 - 24.00: Éjszakai úszás az FKK úszómedencében•	

•	
2. nap: Szombat, 2.9.

10.00: Naturista Játékok határok nélkül 2017-es FKK terület: Kukorica hámozás,  •	
Lópatkó hajítás, Pincérnő, Százlábú, A kalózok aranyérméi
14.00: Déli falatozás•	
19:00: Vacsora az FKK területén. A vacsora után a Szlovén Naturista Szövetség (ZDNS) •	
40 évének ünneplése, zene, pezsgő, fürdés, meglepetés… 

•	
3. nap: Vasárnap, 3.9.

Egész napos fürdés, majd búcsúesti  •	
gyülekezés az FKK területén.
14:00 Bográcsozás•	

Regisztráció:
Tel.: +386 31 524 610
email: majapenko33@gmail.com

Szálláshely foglalás:
Tel.: +386 2 51 31 440, 
e-mail: terme.banovci@terme-banovci.si 

Szállás falusi hotelben Zeleni gaj*** 89 Euro per fő
Szállás hotelben Zeleni gaj*** 129 Euro per fő

Szállás naturista kempingben Soncni gaj***  
(Saját sátor/karaván/lakókocsi) 45 Euro per fő

A program tartalmazza: 2-szer félpanzió, minden említett  
program/ellátás, fürdés és szauna.
Extrák: Turista adó és regisztrációs díj (a recepciónál kell fizetni) 
Egyágyas szoba ellátás: 15 Euro per fő per nap


