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Könyvrészletek - rólunk - is - írták...
Idézet Bende Miklós: Nudisták vagy naturisták című könyvéből

A délegyházi tórendszert, amely kavicsbányák kitermelésének eredménye, először a horgászok
fedezték fel. A forgalomtól legtávolabb eső tavak mellett a hetvenes évek derekától telepedtek meg a
naturisták. A tavakhoz igyekvők tisztában voltak azzal, hogy semmi sem várja őket készen, mindent
maguknak kell a semmiből előteremteniük. Tudták azt is, hogy a rendőrségi dzsip bármelyik
pillanatban feltűnhet. Szabálysértést követnek el, büntethetők. Többen megunták közülük a folyamatos
zaklatást és mozgalmat indítottak a hivatalos elismerésért. A naturista szervezet elsőként TAVI
INTÉZŐ BIZOTSÁG formájában jött létre „Az osztályozó” tónál, a közös ügyek szervezésére. 1982
augusztusában a két tó nyugati partjain elkezdték azok összeírását, akik tagjai kívánnak lenni a
Naturista egyesületnek. 1983 nyarára a naturisták becsült száma, jó időben, hétköznapokon 1000-4000
fő, szombat vasárnap 10-20 ezer fő és összességében kb. 40 000 főre tehető azoknak a száma, akik
többé- kevésbe visszajárnak Délegyházára. Augusztus elején a Belkereskedelmi Minisztérium
illetékesei kifogásolták a „szövetség” elnevezést, reális lehetőséget láttak viszont arra, hogy megadják
az engedélyt egy olyan országos egyesület létrehozására, amelynek csak helyi csoportjai vannak.

Az INF 1974-ben elfogadott meghatározása:

A naturizmus olyan életforma, amely alapvetően a közös nudista együttléttel, harmóniában a
természettel, az önbecslésre, valamint mások és a környezet megbecsülésére törekszik.

Az INF 1986-87. évi kézikönyvéből:

Az INF (Nemzetközi Naturista Szövetség) népszerűsíti a nudista pihenés és felfrissülés módjait,
kapcsolódva a természetbe való menekvéssel, tekintettel a környezetre, az egészséges életmódra és
táplálkozásra.
A modern naturimus egyik alapvető jellemzője a közös nudista együttlét. Ez lehetővé teszi a napnak, a
levegőnek, a növényzetnek és a víznek, mint természetes közegeknek a maximális kihasználását.
Biztosítja az egyénnek a fizikai és lelki kiegyensúlyozottságot azáltal, hogy pihentet a természettel
való kapcsolattal és a fizikai tevékenységekkel, betartva a higiéniai és táplálkozási alapszabályokat és
tevékenységet, előmozdítja a kreativitás fejlesztését.
A tökéletes nudizmus a legalkalmasabb forma az ember visszahelyezésére a természeti környezetbe.
Még, ha nem is ez az egyetlen megjelenési formája a naturizmusnak, de feltétlen ez az egyike a
legszembetűnőbbeknek.

A közös nudista együttlét igyekszik szabályzó és kiegyensúlyozó hatást gyakorolni az emberekre,
mind a társadalmi tabuk, mind a szemérmetlen érzékiség vonatkozásában. Ez fejlődést jelent az
egyszerűbb egészségesebb, emberibb életmódban és örömteli szabadságot biztosít.

AZ INF BARÁTI TALÁLKOZÓJA MAGYARORSZÁGON (avagy volt egyszer egy
Délegyháza…?)
Részlet Alan Mc Combe beszámolójából a 80-as évek végéről:

Délegyháza egy jól felszerelt hely, büfékkel és egy hotellal és bárral, mely építés alatt áll. Reméltük,
hogy ezek kész lesznek a találkozó idejére, de úgy látszik, hogy az építők mindig optimisták, a
befejezés dátumát illetően. A tó lehetőséget nyújt úszásra, vitorlázásra, szörfözésre, csónakázásra és
néhány keménytalajú (rossztalajú) játszótér is van.
A toalett blokkok talán kezdetlegesek, de használhatóak. A vezetés szerint a befektetett energia és
lelkesedés csakhamar feljuttatja őket egy szabvány szintre.

