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Munkacsoport vizsgálja  
a tagsági formákat és a  
finanszírozás lehetőségeit
Az INF-FNI tagsági formáival és a finanszírozással 
foglalkozó munkacsoportot hoztunk létre, amelynek 
első ülésére még ebben a hónapban, azaz 2023 
januárjában kerül sor.

Az Afrikáért, Ázsiáért és a Csendes-Óceánért felelős 
Christo Bothma (Dél-Afrika) vezeti a csoport munkáját. 
A munkacsoport feladata:

„A munkacsoport a tagsági rendszerrel foglalkozik 
és azt a kérdést is megvizsgálja, milyen módon 
lehet felvenni újabb szövetségeket az INF-FNI-be. 
Ez a tagság új típusait és a megfigyelői státusz jobb 
hasznosítását is jelentheti. A csoport a szervezet 
finanszírozásával is foglalkozik és megvizsgálja, hogy 
a bélyegek értékesítése továbbra is a finanszírozás 
legjobb módja-e, vagy hogy milyen más rendszert 
lehetne előnyben részesíteni.”

Jelenleg csak országos szövetségek lehetnek az 
INF-FNI tagjai, és egy-egy országból csak egy 
szövetség fogadható be. Nem országos szintű 
szövetségek és több szövetséget magába foglaló 
szervezetek nem vehetők fel. A megfigyelőkre 
vonatkozó szabályok lazításra kerültek a 2021. évi 
világkongresszuson, így a megfigyelőknek most már 
van lehetőségük felszólalni a kongresszusokon, de 
továbbra sem szavazhatnak. Más csoportok, köztük 
profitorientált szervezetek (pl. üdülők) rendkívüli 
tagságot kaphatnak, de ehhez az országos szövetségük 
engedélyére van szükség.  Egyének is lehetnek 
rendkívüli tagok, amennyiben olyan országban élnek, 
ahol nincs INF-FNI-tag országos szövetség.

A szervezet az INF-FNI-bélyegek értékesítésén keresztül 
finanszírozza magát. Az országos szövetségeknek adott 
számú, az év végi taglétszámuknak megfelelő bélyeget 
kell megvásárolniuk, és amelyet minden egyes tag a 

nemzeti tagsági kártyájára ragaszt fel. A munkacsoport 
meg fogja vizsgálni, hogy ez a rendszer újításra 
szorul-e, és milyen alternatívák képzelhetők el.

Christo már felkérte a szövetségeket, osszák meg 
ötleteiket és javaslataikat, és továbbra is örömmel 
fogadja ezeket.

A munkacsoport a 2022 októberében Luxemburgban 
szervezett világkongresszuson folytatott beszélgetések 
nyomán jött létre. Várhatóan a következő, 2024 őszére 
tervezett kongresszus előtt fogja megtenni jelentését. 
Minden módosításhoz a szövetségek egyetértésére van 
szükség.

Események
2022. március 10 - 12. 
EuNat Találkozó
Bonn, Németország 
Információk az eseményről a honlapunkon: 

https://inf-fni.org/de/eunat-konferenz-2023/ 
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A hiperrealizmus a  
párizsi Maillol Múzeumban
A Párizsi Naturista Egyesület (Association des Naturistes 
 de Paris, ANP), amely azzal szerzett hírnevet, hogy 
kezdeményezésére 2017-től egy párizsi közparkban 
naturista zóna lett kijelölve, és hogy 2018-ban a Palais 
de Tokyoban, 2020-ban pedig a Cinémathèque-ben 
szervezett naturista múzeumlátogatást, most a Tempora 
kulturális rendezvényszervezővel három naturista 
estet szervezett Párizsban, a Maillol Múzeumban a 
„Hiperrealizmus. Ez nem egy test” című kiállításon. Több 
mint 800 látogatója volt ezeknek a rendezvényeknek 
2022. novemberben, amelyek egy sajtótájékoztatóval 
indultak a Francia Naturista Szövetség elnökségi 
tagjaival és néhány vállalkozó szellemű újságíróval, 
akik bevállalták, hogy a naturisták bőrébe bújnak. 
A siker láttán a múzeum három további látogatás 
megszervezésére kérte fel az ANP-t január 19-ére, 
amelyekre több, mint 260-an jelentkeztek.

A korábbi hasonló párizsi rendezvényekhez hasonlóan 
most is tökéletesen kiegyenlített volt a nemek aránya, 
és rengeteg 30 év alatti fiatal vett részt. A látogatók 
több, mint a felének ráadásul ez volt az első naturista 
élménye. Nagyon menő és nagyon párizsi ám most, ha 
azt mondhatod, hogy a naturista világba való beavatásod 
egy múzeumlátogatáson történt!

A vendégek reakciója nagyon érdekes volt. Amikor a 
kijelölt időben megérkeztek, a vendégek először nem 
mertek az ANP elnökére és elnökhelyettesére nézni, 
akik meztelenül fogadták a látogatókat és az öltözőbe 
irányították őket. Mire onnan visszaértek, a vendégek már 
kicsit hozzászoktak a meztelenséghez, és a látogatásuk 
végén már sokan azt mondták, sajnálják, hogy fel kell 
öltözniük és visszamenniük az „igazi” világba. 
 

A kiállítás visszhangja meglehetősen egyöntetű volt, és 
számos látogató elmondta, örül azoknak a „normális” 
alkotásoknak, amelyek az emberi testet minden 
természetes jellemzőjével mutatják, illetve azoknak 
az arcoknak, amelyeken a kor és az élettapasztalat is 
megjelenik.

Már az első est után is sok „új” naturista felvette a 
kapcsolatot az ANP-vel, hogy megköszönje a szervezést 
és további információt kérjen a tevékenységünkről.  
A naturista zóna kijelölése a közparkban és a Palais de 
Tokyoban tett múzeumlátogatás nyomán megnőtt az 
ANP taglétszáma, és az egyesület reméli, ez a mostani 
rendezvények után is így lesz.
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2022. szeptember 9-11. között szervezte meg az Olasz 
Naturista Szövetség (FENAIT) Lazió régió naturista 
egyesületével, az UNAIT-tal együttműködve a 
#Naturistinfesta rendezvényt, az olasz naturisták nyár 
végi összejövetelét a Suncave Gardens-ben, a Rómához 
közeli Cerveteriben.

Hogy a hétvége minél élvezetesebb legyen, a három 
napot gazdag és szerteágazó programok színesítették, 
számos szórakoztató tevékenységgel, finom ételekkel 
és pihenéssel a bennünket vendégül látó helyszín 
csodálatos parkjában és medencéjé mellett.

Az első napon a vasutassztrájk ellenére Olaszország 
minden részéről érkeztek vendégek, és a párizsi 
naturisták, az ANP egy képviselője is ellátogatott 
hozzánk. Sandrine azért érkezett a találkozóra, hogy 
elmélyítse az ANP és az UNAIT közötti barátságot, 
amely az INF-FNI nemrég létrehozott naturista 
testvérkapcsolatok programjában alakult ki.

A rendezvény alatt több holisztikus szolgáltató kínált 
egyéni masszázst és csoportos meditációs élményeket, 
aminek köszönhetően nagyon befogadó és kellemes 
hangulatú lett a rendezvény.
        
Arra is volt lehetőség, hogy még vidámabbá tegyük a 
bőrünket egy csoportos testfestés-bulin, amelyben 
egyformán szerepet kapott a kreativitás és a társas 
interakció. 

Meditáció, jóga és más holisztikus programok is 
szerepeltek a kínálatban. A résztvevők élvezték a test és 
a lélek kapcsolatát és az energiakiáradást, amelyeket 
ezek közben tapasztaltak.
 
 
 
 

Más szórakoztató programok is voltak kisebb és 
nagyobb csoportok számára, amelyek lehetőséget 
biztosítottak a társas meztelenségre.

A rendezvény alatt két fényképész is azon volt, hogy 
lencsevégre kapja a „legjobb naturista jelenetet”. Ezzel 
még élvezetesebbé és vidámmá tették a rendezvényt, és 
a Suncave Gardensben eltöltött három nap emlékezetes 
pillanatairól albumot is összeállítottak.

Szombaton este az összes résztvevő összegyűlt a 
medence mellett egy közös díszvacsorára, gazdag 
svédasztallal és zenei aláfestéssel. Az est Lele Fornaca, 
a FENAIT elnökének a köszöntőjével zárult, és minden 
résztvevő apró ajándékot kapott.

A rendezvényt vasárnap a közeli Sabbie Nere naturista 
strandon fejeztük be, ahol az UNAIT az ott strandoló 
naturistákat ebédre hívta. Itt is a vendégszeretet, a 
vidámság és az öröm adták az alaphangot. Santa 
Marinella község szociális ügyekért felelős tanácsosa is 
ellátogatott hozzánk, aki teljesen egy hullámhosszon 
volt az összejövetelt meghatározó harmónia és tisztelet 
értékeivel.
 
A #Naturistinfesta kiválóan sikerült, és reméljük, hogy a 
FENAIT által népszerűsített éves rendezvény válik 
belőle, ahol olasz és külföldi naturisták szorosabbra 
fűzhetik kapcsolataikat és gazdagabbá tehetik életüket 
a naturizmus és a népszerűsítése iránti őszinte 
lelkesedésükre alapozva.

Gabriella Carrera
FENAIT Vorstandsmitglied 

Naturistinfesta 2023
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INF - FNI Főtitkárság

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

I rj  nekunk ! 

50. Naturista  úszógála
2022. november 4-6. között tartottuk meg az 50. 
naturista úszógálát Szerbiában, Belgrádban, a  
„Május 25. – Milan Gale Muškatirović” sportközpont 
uszodájában. 

13 különböző naturista szervezet több, mint 90 
résztvevője volt jelen ezen a hétvégén, köztük 60 
versenyző, 12 versenybíró és ellenőr, 1 mentő, 1 
fényképész, 1 újságíró, valamint szervezők és vendégek. 
Az idei összejövetelen az EuNat és az INF-FNI képviselői 
is jelen voltak.

Az összes vendég az uszoda közvetlen közelében 
található Mona Plaza Hotelben szállt meg. A rendezvény 
emlékére minden résztvevő ajándékcsomagot kapott a 
szervezőktől, a legjobb úszók arany-, ezüst-, illetve 
bronzérmet nyertek, a három legjobban szereplő 
szövetség pedig kupát kapott.

A résztvevők díszvacsorán mulattak, jó zene mellett, és 
mindenkinek két városnézést szerveztek.

Külön ki kell emelnünk, hogy a vendégek meztelenül 
használhatták a szállodának azt a részét, amelyben 
többnyire tartózkodtak, míg a medencetérben a bírákon 
kívül mindenki meztelen volt.  
 

Az összejövetel nagyon barátságos hangulatban telt, és 
a vendégek visszajelzései alapján mindenki nagyon jól 
érezte magát Szerbiában. 

Partnerünk, a Nenex segítségével luxusfelszereltségű 
busszal biztosítottunk reptéri transzfert minden 
vendégnek. 

Az uszodai ebédet a Just Catering cég szolgálta fel, az 
érmékről és kupákról a Strong K öntöde gondoskodott, 
és a résztvevőknek átadott ajándékok Szerbia 
Turisztikai Szervezete és a Jovšić nyomdaközpont 
együttműködésével készültek.
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December elején értesített engem Jiri Böhm, hogy 
George Volak örökre elhagyott bennünket. Tudtam 
természetesen, hogy egészsége már egy ideje nem a 
legjobb, de amikor aztán utolér bennünket egy olyan 
ember távozásának a híre, aki nemcsak munkatársunk, 
hanem barátunk is volt, ez mégis sokként ér bennünket.

George hozzám hasonlóan 1998 óta dolgozott az INF-
FNI Központi Bizottságában. 1998 és 2006 között az 
Európán kívüli szövetségek felelőse volt. 2006-ban 
átvette az INF-FNI titkárságának irányítását, és miután 
2007-ben az akkori elnök, Wolfgang Weinreich 
egészségügyi okokból lemondott, George az elnöki 
tisztséget is betöltötte. Elnökké választásomat követően 
a George-dzsal és Nancyvel való kiváló együttműködésből 
barátság lett, amely azt követően is megmaradt, hogy 
ők 2010-ben befejezték az INF-FNI-nek végzett 
munkájukat.

George Csehszlovákiában született és az akkori rezsim 
elől fiatalon megszökött Ausztrián keresztül Kanadába, 
majd az Egyesült Államokba. Első házasságából egy fia 
és egy lánya született, második feleségével pedig 
megvalósította egyik nagy álmát: Nashville közelében 
naturista telepet hozott létre, a Rock Haven Lodge-ot.
Az Amerikai Egyesület a Meztelen Rekreációért 
(American Association for Nude Recreation, AANR)  
tagja lett, amely háromszor elnökké választotta. 

2006-ban visszatért hazájába, és 2015-től a Cseh-
Morva Naturista Szövetség elnöke volt. Nehéz időkben 
lényeges munkát végzett a naturizmus megőrzéséért és 
továbbfejlesztéséért Csehországban.
George a cseh szövetségben is és az INF-FNI-ben is 
olyan nyomot hagyott, amiért hálásak vagyunk neki. 
Emlékünkben tovább él.

Sieglinde Ivo

Búcsú George Volaktól

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

UNI . Unione  
Naturisti Italiani
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Tengerpart vagy hegyek?  
Hannover mellett a Sonnensee!  

Aki könnyed, sátras nyaralásra gondol, annak talán a 
hosszú tengerparti strandok vagy hegyvidéki tájak 
jutnak eszébe. Ilyesmit a Sonnensee melletti Naturisten 
FamilienSport- und NaturCampben nem találunk.

Mégis Európa legnépszerűbb kempingjeinek egyike a 
BffL Hannover Egyesület 650 ezer négyzetméteres 
egyesületi telepe. Egymás után negyedszerre is! 
Csapatunk számára ez megerősíti, hogy az 
altwarmbücheni láp természetvédelmi terület szívében 
elhelyezkedő idilli terület a 170 ezer négyzetméteres 
tóval és annak kiváló minőségű vízével valóban 
pihenésre csalogató hely. A telep környezetbarát 
üzemeltetése és a közeli Hannover számos látnivalója 
és óriási városi parkja teszik nálunk tökéletessé a 
kikapcsolódást. Aki a sok pihenés és sportolás  
mellett más élményekre is vágyik, az biciklivel  
vagy tömegközlekedéssel könnyen eljut a közeli 
városközpontba. A szerteágazó kínálat miatt számos 
család a Sonnensee mellett nyaral. Időközben több, 
mint 400 értékelés jelent meg kempingünkről a 
camping.info-n. „Kiváló” lett az ezekből levont  
értékelés a hozzávetőlegesen 500 tartós lakókocsi-  
és karavánhelyével és a 60 vendéghellyel rendelkező 
egyesület számára, amely tavaly ünnepelte 
fennállásának 75. évfordulóját.

A camping.info, amely évi 90 millió oldalletöltéssel 
Európa vezető információs és foglalási portálja, minden 
évben díjat ítél meg Európa 100 legnépszerűbb 

kempingjének, és 10 továbbit más országon 
kempingjeinek. A díj a legáhítottabb díjak egyike a 
kempingágazatban, amely tisztán közönségdíj -  
nincsen zsűri és mérlegelés.

A camping.info által tizenkettedik alkalommal odaítélt 
díj alapja az idén több mint 150 ezer kempingezőtől 
érkezett több, mint 230 ezer értékelés. 23 ezer 
kempinget lehetett értékelni 44 európai országban. 
Annak a bevált módszernek köszönhetően, hogy 
elsősorban a vendégek elégedettségére és a friss 
értékelésekre épít, nemcsak a nagy kempingek 
kerülhetnek a rangsorba.

Szerintünk nagyszerű, hogy egymás után negyedszerre 
is sikerült bejutnunk Európa legnépszerűbb kempingjei 
közé. A camping.info értékelése szerint a Naturisten 
FamilienSport- und NaturCamp am Sonnensee idén 
Európában a 16., Németországban a 8. és Alsó-
Százország tartományban a 2. helyezett. A részletes 
információkat a https://www.camping.info/award alatt 
találjátok. Még nagyszerűbb, hogy a camping.info külön 
rangsort készít a legnépszerűbb naturista helyekről, 
ahol a BffL első helyezett lett. Ezt a rangsort itt 
találjátok: https://www.camping.info/go/fkk

Egy különleges kitüntetést is kaptunk: a „barátságos 
személyzet” kategória legjobb értékelését az idén 
szintén a Sonnensee csapata nyerte el.   
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Úgy gondoljuk, a kedvességgel, tisztasággal, 
segítőkészséggel és minőséggel ötvözött, a 
szlogenünkben foglalt „Éld meg a naturizmust a 
természettel összhangban” küldetésünk volt a  
sikerünk kulcsa. 

Modern vizesblokkjaink, a sokféle sportolási  
lehetőség, tíz méhcsaládunk és az általuk előállított 
mézünk, a sok magastörzsű gyümölcsfánk és a 
fűszernövényágyasaink teszik teljessé a kínálatunkat.

Az elmúlt években a megerősített 
marketingtevékenységünk nyomán számos új 
tagfelvételi kérelmet fogadhattunk a NaturistenCamp 
am Sonnensee egyesületben, amivel sikerült több, mint 
1500 fő fölé növelni a tagsági létszámot, és ennek 
köszönhetően egyesületünk jövője biztos lábakon áll. 

Egy másik területen is közismertségre tettünk szert, 
hiszen az évente megrendezett „Újévi meztelen úszás” 
mindannyiszor több tucatnyi úszót vonz Misburgba, és 
nagy népszerűségnek örvend.  Az idei, immár nyolcadik 
újévi meztelen úszáshoz nem kellett megszabadítanunk 
a tavat a jégtől, mivel a 3 fokos víz „meleg” volt, a levegő 
hőmérséklete pedig majdnem 15 fok volt. A több, mint 
80 néző persze hangosan szurkolt a bátor sportolóknak, 
amikor beugrottak a hűvös tóba. Az úszás után az 
elkötelezett úszók a közeli szaunában melegedtek, ahol 
máris jóslatokba bocsátkoztak arról, hogy jövőre, a 9. 
újévi meztelen úszásra vajon milyen hőmérséklettel 
várja őket a tó. 

Egy dolgot azért meg kell említenem: Nem csak 
kemping vagyunk - hanem annál sokkal több. Családi 
sportegyesület vagyunk naturisták számára, szuper 
társasággal és egy kempingszerű infrastruktúrával egy 
kis paradicsomban, a Sonnensee mellett, Hannover 
kapui előtt. 

Nézzetek be hozzánk egy rövidebb vagy hosszabb 
pihenésre, ha Észak-Németországban jártok. További 
információkat a honlapunkon találtok a 
https://www.sonnensee-hannover.de alatt. 

Várunk benneteket!

Jan Schlegel
Első elnökségi tag 


