
Jancsi Attila, elnök 
Barátaimnak, ismerőseimnek csak atiKA! 
 
1958-ban születtem Szigetváron. A település melletti faluban, Patapoklosiban apai 
nagyszüleimnél töltöttem az iskolás korom előtti éveket és felcseperedő gyermekként 
az iskolai szüneteket. Ez volt az első olyan szakasz az életemben, ami a természethez 
kötött. Egész nap kint voltunk, bár nem hiszem, hogy akkor természetnek hívtuk volna! 
Erdők, mezők, rétek, patakok, halastavak, szántók, tarlók, kertek, veteményesek mind-
mind a mi játszóterünk volt! Az állatok nem menekültek előlünk, talán tudták, hogy egy 
közös egészbe tartozunk. A természetszeretetem valószínűleg már innentől datálódik…  
 
Rövid középiskolai időszakom elején ismertem meg azt a 
társaságot, aminek a magja még mindig együtt van. 1975-ben 
alapítója voltam a Móré Fülöp utcai Ifjúsági és Munkás Klub 
természetbarát szakosztályának. Innentől számítható MTSZ 
tagságom! Ez a szakosztály később belépett az akkor pécsi 
„gyűjtő egyesületnek” számító PTTE-be. Túráztunk és nagyon 
sokat dolgoztunk a Kisújbányai kulcsosház felújításán. Ebben 
az időszakban teljesítettem a bronz, ezüst és arany fokozatú 
természetjáró minősítés feltételeit. Amikor úgy gondoltuk, hogy ez az egyesület nem 
képviseli teljes odaadással szakosztályunkat, kiléptünk és 1996-ban megalapítottuk a 
Dráva Természetbarát Sport Egyesületet.  
 
Az új egyesületben jött az igény, hogy kevés a túravezető, így elvégeztem a 
bronzjelvényes (1998), majd az ezüstjelvényes (2010) túravezetői tanfolyamot, 
amelyeken sikeres vizsgákat tettem. 2020 óta aranyjelvényes túravezetőként vezetem 
túráimat. Jelzésfestőként dolgozom a Dráva-mente (Ormánság), a Villányi-hegység és 
a Mecsek turistaútjainak felújításán. Elértem az „Érdemes” és a „Kíváló” természetjáró 
minősítéseket, utóbbit többször is. Munkámat több 
természetjáró kitüntetéssel is elismerték. Megkedveltem a 
túraversenyzést és minden évben próbálom ezzel is 
túravezetői készségemet fejleszteni. Az egyesület alapítása 
óta a  technikai feladatok felelőse vagyok, túrák szervezése, 
majd az ezredfordulótól jelzésfestések koordinálása és a 
Tenkes teljesítménytúra újraindítása, fejlesztése a feladatom. 
2012 óta a BMTSZ minősítésítési feladatait is végzem. 2014-től 
egyesületünk elnökének választottak. Hazai túráinkon 
szerveztem és bejártam az Országos Kékkör mindhárom túráját. A hazai tájak mellett 
nagyon a szívemhez nőttek az erdélyi hegyek. Külföldi és belföldi többnapos túráinkon 
több csoportnál segítettem a túravezető munkáját. 2015-től már saját szervezésű, 
többnapos túráim voltak az Erdélyi-érchegységben, a Kárpátokban. Kedvenceim a 
Torockó körüli hegyek, és a teljesség igénye nélkül a következők: Csalhó, Csukás, Egyes-
kő, Padis valamint az árkok, szurdokok, szakadékok…  
 
Természetszeretetemet és túrázói tapasztalatomat megpróbálom tovább adni 
azoknak, akik fogékonyak rá, legyenek azok egyesületi tagjaink vagy más egyesület 
túrázói… Vallom, hogy csak úgy érhettem el a felsoroltakat, hogy túratársaim 
igényelték tudásomat és tapasztalatomat! Egy jó csapat ösztönző, és nagy erőt tud 
adni!  


