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Újabb naturista 
uszoda Párizsban
A Párizsi Naturista Egyesület 1953-as megalakulása óta 
megszakítás nélkül kínál naturista uszodai rendezvé-
nyeket. 1993. óta a 12. kerületi Roger Le Gall uszoda a 
törzshelyünk, ahol minden hétfőn, szerdán és pénteken 
van lehetőség 50 m-es olimpiai méretű medencében 
úszni, vízi tornán és úszásoktatáson részt venni, illetve 
az edzőteremben jóga- és egyéb edzéshez csatlakozni, 
valamint a gőzkabint használni. Az edzőteremben  
keddenként és csütörtökönként is van naturista idősáv, 
de csak a klubtagok számára.

2021 szeptembere óta a francia főváros egy másik  
uszodájában is helyet kaptunk, a 11. kerületi Georges 
Rigalban, szombatonként este 8-10-ig. Ezen az új  
helyszínen egy 25 m-es medencében lehet úszni,  

a kis, 12,5 m-es, 33 fokos medencében pedig vízi 
tornához lehet csatlakozni. Ezek az estek vidám  
társasági összejövetelek; a kis medence az egyesületünk 
szalonja lett, ahol a barátok szombaton esténként  
összefutnak egy kis csevegésre. Ez a hétvégéjüket  
Párizsban töltő naturistáknak is kiváló lehetőség.

Nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy más  
naturista klubok milyen nehézségekbe ütköznek, amikor 
helyszíneket keresnek saját városukban. Szerencsére 
kiváló az együttműködésünk a párizsi Városházával, és 
ennek köszönhetően tudunk minden héten 6 naturista 
alkalmat szervezni. Reméljük, hogy tevékenységünk 
sikere más városok tanácsait is arra ösztönzi, hogy 
idősávokat kínáljanak a naturistáknak.

http://naturistes-paris.fr/
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Az INF-FNI új társelnöke

Montréal közelében születtem, kanadai apától és belga 
anyától. Családunk az Egyesült Államokba, Bostonba 
költözött, amikor 12 éves voltam, és ott megtanultam 
angolul. 16 éves koromban visszaköltöztünk Kanadába 
és Torontóban telepedtünk le, ahol azóta élek. Nős  
vagyok, és két fiatal férfi apja, akik naturistaként  
nevelkedtek.

A Wilfrid Laurier Egyetemen szereztem BA-végzettséget 
politológiából és pszichológiából. Akkoriban történt, 
hogy felfedeztem a naturizmust és először mentem 
naturista klubba. Pályám elején a reklámiparban 
dolgoztam és a marketingkommunikációban szerzett 
készségeimet arra használtam, hogy önkéntesként 
segítsem a Kanadai Naturisták Szövetségét (FCN).  
Idővel elnökségi tag lettem, és miután több évig  
igazgató voltam, elnökké választottak.

Az FCN-nél töltött idő alatt egyértelművé vált számomra, 
hogy sok naturista klub nem a lehetőségek hiánya miatt 
képtelen nőni, hanem azért, mert nem sikerült lépést 
tartani az idővel és nem tudták hatékonyan  
népszerűsíteni magukat. Ennek eredményeként  
felvetődött bennem, hogy saját klubot alapítsak vagy 
vásároljak. Egyértelmű volt, hogy képtelenség munka 
mellett klubot irányítani. De nem akartam olyan  
naturista klubot irányítani, ahol az anyagi kényszer 
határozza meg a döntéseket. Azt akartam, hogy a  
naturizmus legyen a középpontban. 

Ezért úgy döntöttem, egy másik vállalkozást hozok létre, 
amellyel el tudom tartani a családomat és magamat, 
miközben elég rugalmas az időbeosztásom, hogy 
mellette naturista klubot is vezessek. 2000-ben egy 
barátommal megalapítottuk az AEC Dailyt. Ez a  
vállalkozás továbbképzéseket kínál építészeknek, 
mérnököknek és az építőipar más tervezői  
szakmákban dolgozóknak.

Ez az első vállalkozás lehetővé tette, hogy 2006-ban 
megvásároljam a ma Bare Oaks Családi Naturista Park 
néven ismert üdülőt. Akkoriban az infrastruktúra sürgős 
fejlesztésre szorult. A vagy 100 sátorhely zöme üresen 
állt, és a tagság létszáma épphogy meghaladta 
a 100-at. Ma több, mint 830 tagunk és évente 4000 
külsős látogatónk van. Az összes sátorhelyünk foglalt, 
és hosszú a várólista. Abban a 15 évben, amióta a telep 
a mi tulajdonunkban van, egyetlen évben sem vettünk 
ki osztalékot, hanem minden bevételt visszaforgattunk 
növekedésre és fejlesztésre.

2008-ban elindítottam a Naturist Living Show podcastot. 
Eleinte csak el akartam játszani egy új technológiával. 
de a hallgatósága akkorára nőtt, hogy mára a podcastok 
legnépszerűbb 10%-a közé tartozik.

2014 és 2017 között a Torontói Egyetemen kurzust 
tartottam „Nyilvános meztelenség - történelem, jog és 
tudomány” címen. A kurzus meglehetősen népszerű 
volt és 140 főre kellett korlátozni a létszámot, úgyhogy 
általában várólistás volt. Nagyon élveztem a tanítást, és 
több hallgatóm is nyári munkára jött a Bare Oaksba.

Önkéntesként számos más civil szervezetet is támogattam, 
pl. a Camping in Ontariot, az ontariói magánkempingek 
egyesületét, és East Gwillimbury kereskedelmi kamará-
jának az elnöke is voltam. De ezekről a megbízatásokról 
most lemondtam, mert úgy látom, hogy a Nemzetközi 
Naturista Szövetség elnöki feladatait ellátni komoly 
kihívás, amely egész embert kíván.
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Események
A cikkek beküldési határideje: 

március 20.

Következő számunk megjelenésének 
időpontja: április 5.

Következő számunk
2022. február 25. - 27. 
EuNat Találkozó
Belgrád, Szerbia  
A jelentkezési lapok hamarosan letölthetők  
az EuNat honlapjáról.

A NOS információi: https://www.eunat.org/

Írországban élve nem különösebben eredeti ötlet 
decemberben azon morfondírozni, hogy el kellene  
menni valami napsütéses helyre D-vitamint tankolni. 

Amikor Máltára esett a választásom, nem vártam, hogy 
a naturizmus is a program része lesz. Csupán attól is 
boldog lettem volna, hogy látom a kék eget és egy kis 
éltető napsütést. 

A szigetnek az a híre, hogy Európa legkevésbé naturista-
barát országa, ahol a közösségi meztelenséget  
rosszallják, így nem is sejtettem, hogy ez a hétvége  
a naturizmus körül forog majd. 

Persze emlékeztem arra, hogy virtuálisan találkoztam 
már ottani naturistákkal. Sliemai szállásomra érkezve 
hirtelen úgy éreztem, mégis fel kellene vennem a  
kapcsolatot azzal a máltai naturista oldallal. Alaposan 
meglepődtem, amikor Adam, az INF hivatalos máltai 
kapcsolattartója gyorsan válaszolt az üzenetemre.  

Felajánlotta, hogy találkozzunk, sőt, hogy körbevezet, én 
pedig örömmel elfogadtam ajánlatát. 

A következő órák őrült rohamban teltek. Egyedül néztem 
meg Valettát, és napnyugtakor találkoztam Adammal. 
Elmondta nekem, hogy Máltán a nőknek még a felsőrész 
nélküli fürdés is tilos, amire a szállodám melletti táblák 
is figyelmeztetnek, és a naturizmust pénzbüntetéssel 
sújtják. 

A máltai naturista honlapon mégis megtalálható a 
strandok listája, ahol a helyi és külföldi naturisták a  
tájban elrejtve levetkőznek: 
A Ġnejna-öböl környéke a Qarraba-öböllel és Ta’  
Ċensnával, a munxari fehér sziklák Marsaskalánál,  
Mellieħában a csigák öble (Slugs Bay), az Imgiebaħ- 
öböl Selmunban, a Fomm ir-Riħ-öböl Baħrijában, és 
még néhány félreeső hely Gozo és Comino szigeteken.  
 
 

Naturizmus Máltán
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Kellemesen elbeszélgettünk mindenféle naturista  
témákról, és Adam felajánlotta, hogy másnap megmutat 
nekem néhányat a máltai naturista honlapon felsorolt 
nemhivatalos strandok közül. 

A fővárostól mindössze félóra után, egy jellegzetesen 
máltai, hagyományos teraszos mezőgazdasági völgyön 
áthaladva a sziget észak-nyugati részén található  
Ġnejna-öböl népszerű strandjához értünk. 

Onnan először elhagyott csónakházak betonplatformjain 
óvatosan átsétálva déli irányban haladtunk a tengeri 
sziklákhoz, amelyeken a tengeri sóvirág itt őshonos  
fajtája, a meleg-mediterrán és félsivatagi bozót és sós 
sztyeppei növények telepedtek meg. A növények mellett 
a kék különféle árnyalataiban tündöklő agyag és  
mészkő uralja a táj színeit. Nem sokkal később végre 
megérkeztünk Ta’ Ċensnába. A tengerre nézve  

láthatáron a kék két árnyalatának a találkozása 
kápráztatta el szemeinket. 

Ekkor megértettem, mitől ennyire népszerű egy ilyen  
elhagyatott hely a naturistáknál. 
A lehető legjobb hasznát vettük a napsütéses délelőttnek 
azzal, hogy enyhe, 17 fokos melegben napoztunk. 
Később a sziklás öblöcske másik oldalát is kiélveztük és 
az elképesztően tiszta 19 fokos tengerben úsztunk, 
amely nekem melegebbnek tűnt, mint az Ír-tenger 
nyáron. Mivel nem volt kedvünk visszaöltözni, visszafele 
születéskori ruházatunkban gyalogoltunk, amíg a 
csónakházakhoz értünk. 

Magamban összehasonlítottam ezt a kellemes máltai 
nap alatti sétát az előző heti natúránk rideg írországi 
körülményeivel. Az ír szélvihar olyan erős volt, hogy a 
testemre tapasztotta a törölközőmet. 

Megálltam egy pillanatra és el sem tudtam hinni,  
mennyire szerencsés vagyok: Nemcsak az annyira  
hiányzó napsütésben és kék égben lett részem, hanem  
a naturizmushoz is lehetőséget kaptam egy lélegzet- 
elállító tájban, egy tökéletes naturista vendéglátóval, aki 
megismertette velem a naturizmus máltai  
helyzetének minden részletét. 

A nap folyamán sikerült a helyi naturista közösség más 
tagjaival is találkozni. Kiderült, hogy nagyon jól ismerik 
a naturizmus helyzetét más országokban; leírtak és  
összehasonlítottak különböző naturista helyszíneket 
Franciaországban, Görögországban, Spanyolországban, 
sőt, a Karib-szigeteken.  
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UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Közel az Alpokhoz, 25 km-re Torino 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,  
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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

Eljárnak közép-európai gyógyfürdőkbe is, hogy  
élvezhessék a meztelen szaunázást. 

A saját hazájukban teljesen másnak tűnik a naturizmus 
helyzete. Panaszkodtak a máltai társadalom konzervatív 
hozzáállására, az ország kis méretére és a helyiek  
szoros összefonódásaira, ami nem éppen kedvező a  
naturisták biztonságérzetét erősítő anonimitásra nézve. 

Mindez meglehetősen ismerősnek hangzott számomra... 
bár nekik a nagyobb népsűrűség miatt nehezebb, mint 
Írországban, hiszen a máltai tengerparton nemigen 
találhatók elhagyatottabb partszakaszok.  
 

A szigetet azzal a jóérzéssel hagytam el, hogy a  
naturizmusba vetett közös hitnek köszönhetően  
lehetőségem nyílt barátságokat kialakítani, hogy a  
nemzetközi naturista közösség tagja vagyok, és  
azzal az elszántsággal, hogy a naturista filozófia  
további fejlesztéséhez hozzájáruljak. 

Grazzi ħafna, ħbieb tiegħi! 
(Köszönöm, barátaim!)

Forrás: https://irishnaturism.org/maltese-naturism/
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