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Új naturista egyesület 
Les ZAMIS Nat
A „Les Zamis Nat” egy egyesület, de legelsősorban egy 
baráti csoport, amelynek tagjai gyakran összefutottak 
egy megtűrt naturista strandon, hogy élvezzük a napot 
és a vizet, és főleg, hogy kinyilvánítsuk azokat az 
értékeket, amelyeket képviselünk és elbeszélgessünk 
tapasztalatainkról. Néhányan naturistaként nevelkedtek, 
mások véletlen folytán vagy egyszerű kíváncsiságból 
találtak rá.

Ennek a kis csoportnak az ötlete volt 2020 végén, hogy 
saját egyesületet alapítsunk.

A svájci–francia határon átívelő egyesületünk egy  
pusztán adminisztratív vonal mindkét oldalán élő 
naturistákat tömörít, de mivel az eredeti alapítók és a 
legaktívabb tagok történetesen Svájcban, Wallis  
kantonban élnek, természetes lépés volt, hogy az  
egyesület ott jegyeztette be magát, ahol az elnöke lakik. 
Az is egyértelmű volt számunkra, hogy minél többen 
vagyunk, annál jobban tudjuk kiállni értékeinkért.

Ezért arra törekedtünk, hogy a már meglévő egyesületek 
is megismerjenek bennünket. Ezt a célt betonoztuk be 
azzal, hogy 2021-ben hivatalosan is csatlakoztunk a 
Svájci Naturista Szövetséghez és partneri kapcsolatot 
hoztunk létre a Francia Naturista Szövetséggel. Ezzel is 
nőtt a hitelességünk.

Ezek mellett a partnerségek mellett folyamatosan  
keresünk politikai-közéleti támogatást, hogy  
fenntartsunk és lehetőleg intézményesítsünk egy  
vagy több naturista strandot Svájcban.

Egyesületünket immár 30 fős létszám erősíti, így 
képesek vagyunk tanácsot adni és segítséget nyújtani 
azoknak, akik érdeklődnek életmódunk iránt.

Értékeink a tisztelet, a szolidaritás és az ítélkezéstől 
való tartózkodás, az, hogy harmóniában éljünk a 
természettel és hogy meztelenül szórakozzunk,  
pihenjünk és sportoljunk.

www.leszamisnat.ch



Szövetségi Fókusz   2022. április                                                                                                          2. oldal

EuNat-találkozó Szerbiában 
Február 24–27 között több európai országos naturista 
szövetség delegáltja Belgrádban találkozott, hogy  
részt vegyen a Naturizmus Európai Bizottságának  
12. találkozóján.

Szerbia Naturista Szervezete melegen fogadott  
bennünket. A kedvesség, a nagyvonalúság és a nevetés 
jellemezték ezt a hétvégét. Felfedeztük Belgrád városát 
és annak nevezetességeit, és persze a környékén  
található naturista helyszíneket (szauna, strand).  
Újvidékre is látogattunk, ahol a dunai naturista  
strandot gondozó egyesület tagjai házi finomságokkal 
üdvözöltek. Aztán meglátogattuk a világszínvonalú 
Fruške Terme gyógyfürdőt és szállót is.

A találkozást az EuNat leköszönő titkára, Armand Céolin 
vezette Sook-Hwa Noh sportfelelős támogatásával. 
Jelen voltak még a Nemzetközi Naturista Szövetség 
(INF) Ügyvezető Bizottságának tagjai, Stéphane  
Deschênes és Sieglinde Ivo társelnökök, Dominique  
Dufour pénztáros és Jean Peters titkár. Az ifjúsági 
felelős, Daniela Schleicher sajnos távol maradt.

Az EuNat az a testület, amely az olyan éves nagyren-
dezvényeket szervezi, mint az ifjúsági találkozó, az 
Alpe-Adria, a pétanque-verseny, az északi és a déli 
európai összejövetelek és a nemzetközi úszógála.  
Beszéltünk a 2021. évben a pandémia ellenére sikeresen 
megszervezett eseményekről és megtárgyaltuk a 
költségvetést a következő rendezvényekhez,  

amelyeken reményeink szerint többen vesznek majd 
részt. Ezek a rendezvények a világ minden naturistája 
előtt nyitottak. Az időpontokat és további információkat 
a szövetség honlapján találjátok: https://events.inf-fni.
org/de/

Laurent Luft
az európai ügyek megbízottja

Jövőre Bonnban találkozunk!Jövőre Bonnban találkozunk!



Szövetségi Fókusz   2022. április                                                                                                          3. oldal

A cikkek beküldési határideje: 
május 20.

Következő számunk  
megjelenésének időpontja: június 5.

Következő számunk

A Dunán, amely az ifjabb Johann Strauss híres keringő-
jének, a Kék Dunának a nevét ihlette, két országnyira 
Bécstől délre és a Duna torkolatától 1262 kilométerre, a 
part egy védett helyén eldugott, kedves naturista strand 
található, nem messze Újvidéktől, a Vajdaság Autonóm 
Tartomány fővárosától, Szerbia második legnagyobb 
városától.

Ha hihetünk a korabeli sajtóban megjelent beszámolók- 
nak, a naturizmus és a nudizmus története Újvidéken és 
környékén legalább százéves múltra tekint vissza. A 
napilapok egyikében megjelent egy cikk, amely szerint 
„a gazdag ifjúság egyes köreiben fiatal férfiak és nők a 
szórakozás újfajta módjára találtak: csónakokkal a 
folyó közeli, a szárazföld felől meg nem közelíthető  
szigetére tartanak, hogy ott teljesen meztelenül  
fürödjenek és napozzanak!” A jólértesült újságíró 
persze nem próbált csatlakozni a fiatalokhoz és  
helyszíni riportot készíteni, hanem csak szarkasztikus 
megjegyzést tett:  

„Ki tudja, mi történik ott még az úszáson és a napozá-
son kívül?” Egy alá nem támasztott városi legenda sze-
rint Mileva Marić közismert újvidéki lakos, kiváló mate-
matikus és utóbb Einstein felesége szintén odajárt 
úszni és napozni. 
 

Naturizmus Újvidéken
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Akárhogyan is, annyi biztos, hogy Újvidék mai  
naturistáinak nagyszülei szerették és élvezték azt a  
szabadságot, hogy kitehetik testüket a napfénynek és  
a víznek anélkül az „ostoba vizes valami” („blödes  
nasses Ding”) nélkül, aminek Otto von Bismarck  
német kancellár a fürdőruhát nevezte, amikor  
ádámkosztümben ugrott a folyóba.

A mai klub gyökerei és az 1920-as évek „divatos  
ifjúságának különc társasága” között aligha mutatható 
ki közvetlen kapcsolat (bár vannak második és  
harmadik generációs naturista társaink), de e sorok  
írója saját tapasztalata alapján meg tudja erősíteni,  
hogy ötven évvel ezelőtt vagy még régebben az  
emberek majdnem egészen pontosan ugyanott  
élvezték a naturizmus áldásait, mint ahol ma.  
A Duna erős sodrású folyó, ezért a partja folyamatosan 
változik és átalakul. Eleinte a társas meztelenséget 
szervezetlenül, teljesen spontán módon, kerítés, klub, 
sőt, kötelező általános meztelenség nélkül gyakorolták, 
hasonlóan, mint az NDK-ban. A strand akkoriban a 
nyári vízállás idején több, mint egy kilométer hosszú 
volt, széles, homokos parttal, és a Duna főáramának a 
vize nyáron 21–24 fokos. Nyári napokon ezernél is több 
fürdőző érkezett, és közülük legalább 950-en teljesen 
meztelenek voltak. A maradék 50 fokozatosan  
alkalmazkodott, lassan túltette magát a szégyenlős-
ségén és a zavarán, és sokan közülük a második vagy 
harmadik alkalommal már a helyi „népviseletbe”  
öltöztek: ádám- vagy évakösztümbe.

Mivel ehhez a szigethez, amelyet még a múlt században 
 összekötöttek a parttal, a város terjedése miatt egyre 
közelebb kerültek a lakott területek, egy ponton világossá 
vált, hogy a naturizmus/nudizmus csak akkor maradhat 
meg, ha körbekerítjük az általunk használt területet.  
Így aztán hivatalosan megalapítottuk egyesületünket,  

a Köves Naturista Klubot, amely a strand földrajzi 
helyéről kapta a nevét. 

Ahogyan a város egyre közelebb húzódott, magasabb 
lett a kerítésünk, amely eleinte kicsi és gyenge volt, de 
amelynek a helyére néhány éve egy komoly oszlopokkal 
és kapuval felszerelt új került – a körülmények késztet-
tek bennünket az elkülönülésre, nem a mi kedvünkért, 
hanem azok kedvéért, akik „kívül” vannak.  
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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

Klubunk természetesen nyitva áll mindenki előtt, aki  
elfogadja és osztja világnézetünket. Politikamentesek 
vagyunk és „gendersemlegesek”: aki szóba hozza a po-
litikát, büntetést fizet a kávékasszába, és aki bármilyen 
formában megsérti a társas viselkedés szabályait, azt 
eltávolítjuk a strandról és megkérjük, hogy soha többet 

ne jöjjön. Szerencsére az utóbbi nagyon ritkán fordul 
elő, és mostanában a kávékasszánk is üres.

Klubunk jó kapcsolatot alakított ki a budapesti  
NaVKE-vel és a szegedi Sziki Naturista Egyesülettel, 
ami kölcsönös látogatásokban fejeződik ki, és az NKK 
tagjai között a soknemzetiségű városunk mindegyik 
közösségének (szerbek, magyarok, németek, horvátok, 
szlovákok, románok) képviselői mellett külföldiek is 
jelen vannak: olaszok, lengyelek, sőt, egy közel-keleti 
ország polgára is, aki otthon legfeljebb álmodhatna a 
naturizmusról...

Az idő majd eldönti, mit hoz a jövő a Köves Naturista 
Klub számára. A 21. század harmadik évtizedére teljesen 
körülölelt bennünket a város, egy csodás (negyedik) híd 
épül a Duna felett egy kilométernyire tőlünk (az építési 
munkálatok éppen három nappal azután kezdődtek,  
hogy az INF-FNI delegációja meglátogatta a strandunkat), 
ezáltal még könnyebb lesz eljutni hozzánk (aminek nem 
annyira örülünk). Vannak hosszú távú tervek egy sport- 
és szabadidőpark létrehozására ezen a területen, de 
azt, hogy lesz-e nyitottság (tárgyalunk a várossal) arra, 
hogy strandunkat ebbe beillesszék és ezzel Szerbia 
első, államilag elismert, körbekerített és hivatalos  
naturista strandjává tegyék – nos, azt majd a fiatalok 
fogják megtudni, mert ez még a jövő zenéje.

Egyelőre itthon vagyunk, és senki nem akar bennünket 
innen elkergetni.

Lennert Géza,  
aki 1969 óta naturista (A szerző Budapesten született 
1952-ben, nyugdíjas újságíró. Két lánya és négy unoká-
ja az ex-jugoszláv térség naturista strandjain nőtt fel.)

Események
30.04. - 01.05.2022 
Sziki Nyitóhétvége
Sziksósfürdő Naturista Strand, Magyarország  
Info: Katona Diána, kempingvezető , +36202498616

05.06. - 12.06.2022 
50. Alpok Adria találkozó
Solaris Camping Resort, Porec, Horvátország     
A regisztrációs űrlapok és a program 2022 márciusától lesz 
elérhető a nyílt EuNat letöltésen: 
https://downloads.inf-fni.org/eunat/
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