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Nem feltűnést kelteni jöttek
A naturizmus 37 országból érkezett képviselői találkoztak 
Luxemburgban, a findeli reptérnél. Meg akarnak szabadulni a  
kétes imázsuktól. 
A findeli reptéren. A péntek délelőtti vendégek közül 
senki nem meztelen. „Néhány évvel ezelőtt egy szerbiai 
összejövetelünkön úgy döntöttünk, meztelenek leszünk 
a kongresszuson. De a végén a résztvevők harmada 
volt meztelen, kétharmada pedig ruhában.” Wilfried 
Blaschke a Szabadtest-kultúra Német Szövetségének 
(DFK) az elnöke és Németországot képviseli az 
egyhetes kongresszuson, amelyet a közel ötven 
országban jelen lévő Nemzetközi Naturista Szövetség 
(INF-FNI) szervezett. „Végső soron azonban nem az 
a cél, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet, hanem az, 
hogy közel legyünk a természethez. Ezért én sem járok 
meztelenül bevásárolni, elvégre nem akarom tucatszor 
elmagyarázni az embereknek a boltban, mit csinálok 
ott.

A Bonnból érkezett bundesliga-frizurás Blaschke 
farmert hord pólóval, csíkos zoknis lába papucsban 
van. „Valószínűleg Németország az az ország, 
amelyben politikai értelemben semmi teendő” 
- mondja, a szálloda lobbijában egy fotelen. 
„Békén hagynak, klubjaink legálisan működhetnek, 
meztelenek lehetünk, amíg nem zavarjuk a közrendet, 
és amíg a meztelenség nem kapcsolódik szexuális 
tevékenységekhez.” Blaschke, aki az egyetlen ilyen 
német szervezet elnöke, mégis felsóhajt. „Sajnos a 
meztelenséget még mindig az exhibicionizmushoz 
kötik össze.”

GRILLEZÉS, RÖPLABDA ÉS BESZÉLGETÉS.

A naturistáknak ezzel szemben a meztelenség a 
természethez való kapcsolódásról szól és egy egész 
életfilozófia. A szövetség kétévente találkozik, hogy az 
aktuális kihívásokról egyeztessen. „Az a célunk, hogy 
a társadalom ismerje el a naturizmust és ne tartsa 

valami szutykos dolognak” - mondja Armand Ceolin,  
aki 1980-ban megalapította az első luxemburgi 
naturista klubot. A klub tagjainak egy a fővároshoz 
közeli négyhektáros tisztáson kínál helyet a 
kikapcsolódásra. A pontos helyszínt csak a 
beavatottak ismerik. Nyáron ott grilleznek, pétanque-
oznak és röplabdáznak, beszélgetnek, elidőznek a 
szabadban - csak éppen meztelenül. „Célcsoportunk 
a családok” - tisztázza Ceolin. „Azonnal észrevesszük, 
ha valaki másféle szándékkal érkezik hozzánk, és ők 
nem is jönnek vissza.” Ceolin konzervatív luxemburgi 
családban nevelkedett és a felesége révén került 
kapcsolatba a naturizmussal. Viviane Tiar vele 
ellentétben születése óta naturista. Ő a francia 
szövetség elnöke és egyáltalán nem öltözik fel otthon. 
A gyerekek is így élnek. „A munkahelyemen, a helyi 
önkormányzatnál mindenki tud erről, nyíltan vallom 
ezt, ez az én életszemléletem.”

Mivel rendszeresen megjelenik tévériportokban 
és magazinokban, ez a nyíltság elkerülhetetlen. 
Sőt, meztelen múzeumlátogatások is rendszeres 
eseményekké váltak Párizsban. „Franciaország 
a naturisták első számú célpontja” - mondja Tiar 
büszkén. A koronavírus miatti lezárások után kilőtt 
a textilmentes üdülések iránti igény. Az emberek 
a bezártság után végre szabadnak akarják érezni 
magukat. 

Írta:  Franziska Jäger.  Forrás: “Luxemburger Wort”,  
Luxemburg legnagyobb napilapja, 2022. október 22.
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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

Nagyon megtisztelő, hogy az INF-FNI-t alkotó 
szövetségek engem bíztak meg az elnökhelyettesi 
feladatokkal, és remélem, teljesíteni tudom az 
elvárásokat. Ezt a szöveget alig néhány nappal a 
választások után írom. Tudom, sokat kell tanulnom, és 
nagy „kabátot” kell kitöltenem.

A naturizmust először az 1980-es években, valahol 
Londontól északra élvezhettem, és párommal nem 
sokkal később nyaralásaink során felfedeztünk 
a naturizmus iránti közös szeretetünket a görög 
szigetek strandjain. A British Naturismhez 1990-ben 
csatlakoztam. 
2016 elejéig az Egyesült Királyság kormányának 
egyik minisztériumában dolgoztam, ahol európai és 
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoztam. Szenvedélyes 
internacionalista vagyok és mélyen hiszek abban, 
hogy a különböző országokban működő érdekvédelmi 
csoportoknak - köztük a naturistáknak - együtt kell 
működniük a közjó érdekében. 

Ezért érdekel ennyire az INF-FNI. 2018-ban a British 
Naturism nemzetközi igazgatója lettem, főleg azért, 
hogy jobban megismerjem INF-FNI-et és a más 
országokban aktív naturistákkal együttműködhessek. 
Hiszek az INF-FNI céljaiban, de úgy gondolom, több re 
vagyunk képesek. Az INF-FNI világkongresszusa 2022-
ben néhány fontos döntést hozott, amelyek segítségével 
szervezetünk még láthatóbbá és hatékonyabbá lehet. 
Többek közt új, ambiciózus küldetést és víziót fogadott 
el, és eldöntötte, nemzetközi konferenciasorozatot 
szervez a naturizmust világszerte érintő ügyekről. 

Abban is megegyezett, hogy felülvizsgálja tagsági 
feltételeit és felmérje, hogyan lehet több naturista 
szereplőnek helyet biztosítani a szervezetünkben. 
Remélem, be tudunk vonzani új tagokat a világ olyan 

tájairól, ahol a naturizmus nagyon aktívan fejlődik, mint 
pl. Dél-Amerikában. Azt is remélem, hogy fel tudjuk 
venni a kapcsolatot azokkal a szervezetekkel, amelyek 
nemrég kiléptek, és meg tudjuk győzni őket arról, 
térjenek vissza a naturista világcaaládba, amelynek 
teljes joggal tagjai. 

Ez segítene abban, hogy az INF-FNI reprezentatívabb 
legyen globális szinten, ami fontos, mert azzal, 
hogy a tagságunkat erősítjük, a hangunk is jobban 
hallatszik. Jobb pozícióban leszünk, hogy az országos 
szövetségekkel együttműködve népszerűsítsük a 
naturizmust mint általános, egészséges életmódot és 
életfilozófiát.
A 2022-es kongresszus nagyon jó találkozó volt, amiről 
úgy gondolom, megmutatta a naturista szövetségek 
szándékát, hogy együttműködjenek közös céljainkért. Ez 
új önbizalmat ad nekünk, mint szervezetnek. 

Örömmel várom a Központi Bizottság többi tagjával 
való közös munkát. 2023-ban az INF-FNI alapításának 
70. évfordulóját ünnepli, úgyhogy különösen izgalmas, 
hogy éppen ebben az időszakban lehetek ennek a közös 
munkának a részese.

Edwin Kilby
Az INF-FNI új elnökhelyettese 
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Események
A cikkek beküldési határideje: 

január 20.

Következő számunk megjelenésé-
nek időpontja: február 5.

Következő számunk

INF - FNI Főtitkárság

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

A híres festő Salvador Dalí egyszer megjegyezte: „A 
búcsúval születik az emlék.” Ezt az idézetet továbbgon-
dolva hozzátenném, hogy a búcsú egy új időszak kezde-
te Jean Peters életében. Jean egyszer olyasmit mondott 
nekem, amit nagyon fontosnak tartok: 

„Mindig is nyomot akartam  
hagyni magam után,  

nem csak port.”
Ez mély benyomást tett rám. És ő persze hagyott is 
nyomokat. 

Jean a különböző feladatait nagy odafigyeléssel vé-
gezte, akár fordításról, akár a nemzeti szövetségeknek 
szóló körlevek megfogalmazásáról, akár a honlap 
frissítéséről volt szó, gondot fordított a szövetségekkel 
való kapcsolatok erősítésére és szinte napi 24 órában 
állt rendelkezésre. Tudta, hogy az irodában dolgozó kol-
leganőkben megbízhat, és a Központi Bizottság tagjai 
tisztelték és támogatták őt.

Jean több, mint tizenhárom éven át dolgozott az INF-
FNI-nek, először az EuNat titkáraként, majd 2014-től a 
Központi Bizottság elnökhelyettese, illetve titkáraként.

Egy olyan embertől köszönünk el, aki számíthat a 
tiszteletünkre és a megbecsülésünkre. Boldogságot, 
egészséget és megelégedettséget kívánunk Jeannak. 
Köszönjük neked, hogy a munkaviszonyod sok éve alatt 
példát mutattál nekünk lendületből, igazságosságból és 
felelősségvállalásból. 

A Központi Bizottság és az iroda munkatársai, Mireille 
és Simone köszönetet mondanak neked az INF-FNI 
titkáraként és elnökhelyetteseként végzett munkádért. 
Köszönjük az időt, az erőfeszítést, a segítséget és 
a barátságot, amit adtál nekünk! A te és a kollégáid 
munkájának köszönhetően működött az elmúlt években 
az INF-FNI. 

2022 december 5.
Naturista világnap 
Déli félteke  

Köszönjük Jean Peters
Egy alelnök, aki nyomot hagyott 

Olaf Schneider  / pixelio.de

I rj  nekunk ! 
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Idén első alkalommal Luxemburg  
a Nemzetközi Naturista 
Szövetség házigazdája
2022. október 20-23. között először szervezik 
Luxemburgban a Nemzetközi Naturista Szövetség 
(INF-FNI) nemzetközi kongresszusát, amelyre 50 
nemzeti szövetség képviselői gyűlnek össze a Hotel NH 
Luxembourgban.

A rendezvény előtt Armand Ceolinnel, a Sports et Loisirs 
Naturistes, Luxembourg asbl (SLNL) tagjával és az  
INF-FNI pénzügyi ellenőrével az INF-FNI és a 
Luxemburgi Naturista Szövetség alapításáról és 
tevékenységéről, illetve a nemzetközi kongresszus 
napirendjére tűzött témáiról beszéltünk.

Chronicle.lu: Mikor alakult meg a Nemzetközi Naturista 
Szövetség és mi a fő célja? Hány taggal, tagszervezettel 
rendelkezik?

Armand Ceolin: A Nemzetközi Naturista Szövetséget 
(INF-FNI) 1953. augusztus 22-23-án alapították 
Franciaországban, a Helio-Marin Montalivet-ben, főleg 
a Francia Naturista Szövetség (Fédération Française 
de Naturisme - FFN) és a Német Szabadtest-kultúra 
Szövetség (Deutscher Verband für Freikörperkultur - 
DFK) kezdeményezésére. Az INF-FNI ma 37 országos 
szövetséget tömörít világszerte, és tizennégy hivatalos 
levelező tagunk van. Így összesen hozzávetőlegesen 
450 000 embert képviselünk.

Chronicle.lu: Mikor alakult meg a Luxemburgi  
Naturista Szövetség? Milyen tevékenységeik  
vannak itt Luxemburgban?

Armand Ceolin: A Luxemburgi Naturista Szövetség 
(Fédération Luxembourgeoise de Naturisme - FLN) 
1984-ben alakult és a két luxemburgi naturista 
kempinget tömöríti: A De Reenertet, amely a 
heiderscheidi Camping Fuussekaul része, valamint 
a Diekirch közeli Camping Bleesbrecket. A harmadik 
tagunk a Sports et Loisirs Naturistes, Luxembourg 
asbl (SLNL) egyesület, amely egy 1980 óta létező 
családközpontú nonprofit szervezet és egy Luxembourg 
városhoz közeli 4 hektáros naturista telep büszke 
gazdája. Az egyesület hozzávetőlegesen 300 tagból áll 
és a Nagyhercegség egyetlen naturista klubja.

Minden tagunk részt vehet az INF-FNI által szervezett 
nemzetközi sportrendezvényeken és találkozásokon: 
az éves nemzetközi úszógálán, amelyet idén 
november elején tartunk Belgrádban (Szerbiában), 

az éves pétanque-bajnokságon, ifjúsági és családi 
összejöveteleken Észak- és Dél-Európában, és más 
rendezvényeken.

Luxemburgban az SLNL tagjainak a teljeskörűen 
felszerelt telepén a meztelen kikapcsolódás lehetőségét 
kínálja. A telepen különböző sportolási lehetőségek 
vannak: íjászat, boule, röplabda, stb. És persze ne 
feledkezzünk meg a lazításról és a fehér foltok nélküli 
napozásról a dús természetben, a város zajától távol.

Chronicle.lu: Most első alkalommal szervezik 
Luxemburgban a nemzetközi kongresszust? Miért 
Luxemburgra esett a választás az idén (egyáltalán 
évente tartanak kongresszust)? A különböző 
szövetségek felváltva szervezik?

Armand Ceolin: Most először kapta a Luxemburgi 
Naturista Szövetség a megtisztelő feladatot, hogy 
ezt a kongresszust vendégül lássa, amelyet az 
alapszabálynak megfelelően kétévente kell megtartani, 
felváltva a különböző tagszövetségeknél. Belső 
szabályaink értelmében minden ötödik kongresszust 
Európán kívül kell megszervezni. 

Chronicle.lu: Melyek a legfontosabb napirendi  
témák, mi a célja ennek a kongresszusnak?

Armand Ceolin: Minden kongresszus fő témája a 
következő évek költségvetésének az előkészítése, az 
elnökségi tagok és a felügyelőbizottság megválasztása, 
és a különböző nemzeti szövetségeknek a sikereikről, 
de néha a kudarcaikról is tudósító beszámolóinak a 
megvitatása.

A nemzeti küldöttek közötti eszmecsere, amikor 
tapasztalatokat és jótanácsokat osztanak meg 
egymással, szintén nagyon fontos.

Megvitatjuk és megszavazzuk a különböző szövetségek 
által az alapszabály és az egyéb szabályaink 
módosítására irányuló javaslataikat, amelyek általában 
különböző technológiai és társadalmi-kulturális 
változásokra reagálnak.

Csütörtök, 2022. október 20. 10:23. 
Írta: JCA, Forrás https://chronicle.lu
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Az INF-FNI pétanque-
bajnoksága Sonnensee 2022

Gregers Moller 

A Nemzetközi Naturista Szövetség szeptember 2-4. 
között tartotta 41. pétanque-bajnokságát Hannover 
közelében, egy nagy, csodaszép tó melletti, díjnyertes 
Campingpark Sonnenseeben (amely a camping.info 
vendégeinek visszajelzése alapján 2020-ban Európa 
100 legjobb kempingjei között szerepelt). 

120-an voltunk, köztük 50 versenyzó páros, és bár a 
résztvevők 40%-a német volt és a DFK tagjai közül 
került ki, jelen voltak a holland NFN, a brit BN, a francia 
FFN, a belga FBN, a spanyol FEN, az ír INA és a svájci 
SNU-UNS versenyzői, valamint bár nem versenyzőként, 
hanem az INF elnökségének képviselőiként az osztrák 
ÖNV tagjai. Minden páros 8 kört játszott. A versenyzők 
minden fordulóban apró ajándékokat cseréltek, ami 
nagyon szívélyessé tette a bajnokságot.

A nemzeti kupát végül a DFK nyerte.
Az NFN és a DFK egyaránt kiemelkedő szintet hozott: 
három csapatuk is nyert nagy törölközőt; az 50. 
helyezésért járó vigaszdíj, egy-egy nagyon elegáns 
Sonnensee-póló Ismaelnek és jómagamnak jutott, és 
minden résztvevő egy üveg mézet is kapott. 

A szervezők bőséges és változatos ételekkel 
kényeztettek bennünket.
Köszönet a szervezőknek: Andreának, a DFK pétanque-
felelősének; Jannak, a BffL Hannover elnökének; és 
Ralfnak (a képen a mikrofonnal), aki mások mellett 
szeretettel gondoskodott rólunk az előkészületektől a 
bajnokság végéig.

Sook-Hwa Noh
az INF sportfelelőse

A tengerentúli szövetségek ügyeivel megbízott 
kollégánk, Gregers Moller feladatait átvették Gustavo de 
la Gazza (Mexikó) és Christo Bothma (Dél-Afrika). 
 
Gregers odaadással végezte a munkáját, de a 
feladatkörébe tartozó területek közötti nagy távolságok 
áthidalása nem egyszerű feladat. 

KoszonJUK

Köszönjük Gregersnek a munkát és a Központi Bizottsággal való jó együttmuködését.


