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   Kedves Kerületi, Körzeti és Csapatparancsnokok! 

 

Április közepén megszületett a döntés, hogy a 2020-as Jubitábort el kell halasztanunk. Megbeszéléseinken a következő 

lehetőségek merültek fel: 

 

A. 2021-ben Jubitábort tartunk és elmarad a központi VK tábor. 

Ez esetben egyéb kerületekben lenne VK (Európa, Ausztrália, Dél-Amerika) 

 

  B.   2021-ben lenne 7 nap VK és 7 nap Jubi 1 nap szünettel a 2 tábor között 
A központi VK alatt lenne a központi Nyári Magyar Iskolatábor, igy ez a tábor átvállalná a Mintatábor                

szerepét. 

Július 16. – Július 30.   Nyári Magyar Iskolatábor 

Július 23. – Július 30.    VK tábor, Fillmore, NY (Tiszti, Segédtiszti, Őv, KcsŐv, KcsSt) 

Július 31.     Szabadnap 

Augusztus 1. – Augusztus. 8.  Jubitábor 

 

C. 2021-ben VK tábor és 2022-ben a Jubitábor 

 

Az "A" esetben az időpontok egyeztetése a legnagyobb probléma, mert a két teljes program (VK és Jubi) sok szabadnapot 

emészt fel a dolgozó vezetők idejéből. Amennyiben a két tábor egy időre esik, sok vezetőnek és résztvevőnek választania 

kell, melyik táboron akar és tud részt venni. 

 

A "B" lehetőség esetén a Jubitáborra már megvásárolt repülőjegyek nagy része még remélhetőleg felhasználható lenne, 

viszont meg kell oldani, hogy lehetőleg minden VK-ra jelentkező jelölt eljuthasson a Sík Sándor cserkészparkba. Ezen 

kívül, mivel rövidebb VK-t szerveznénk (7 napos, 10 napos helyett), a képzés bizonyos részeit esetleg online módszerekkel 

kellene megoldanunk a tábor előtt, a jövő év folyamán.  

 

A "C" megoldás esetében a Jubira megvásárolt jegyek a legtöbb csapat esetében csak komoly anyagi veszteséggel lennének 

visszaválthatóak, vagy teljesen elvesznének, valamint a résztvevők száma, és lelkesedése is lecsökkenne. Ellenben mindkét 

tábor (VK és Jubi ) eredeti formájában, 10 napig tarthatna. 

 

Nagyon lényeges, hogy mielőbb döntésre jussunk, a felmerült lehetőségek kapcsán, mert több csapat is jelezte, hogy 

április végén el kell döntsék, mikorra tegyék át a repülőjegyeik dátumát. 

Ezért kérünk benneteket, hogy beszéljetek egymás között, beszéljetek a cserkészeitekkel, és a szülőkkel is, hogy egy 

héten belül (április 29-ig) el tudjuk dönteni, hogyan lépjünk tovább a tábor szervezésével. 

 

A KMCSSZ Intézőbizottsági gyűlésén megvizsgáltuk mindhárom lehetőséget. Pillanatnyilag a "B" lehetőséget tartjuk a 

legmegvalósíthatóbbnak, persze az egész munkafolyamat tervezésén még dolgozni kell.   

 

Természetesen a másik két lehetőség kivitelezésére is nyitottak vagyunk. Kérjük, hogy hozzászólásaitokat, véleményeteket 

a következő címre írjátok meg április 29-ig: tpk@jubi.kmcssz.org, JUBITÁBOR JÖVŐJE JAVASLAT megnevezésével. 

 

Ne feledjétek, a cserkészet közös hivatásunk, mindannyiótok véleményére, lelkesedésére és munkájára szükség van, 

hogy sikerre vigyük a terveinket!  
 

A Jubitábor vezetősége hozzáállását, és motivációját nem vesztve folytatja a tervezést. 

Jó munkát! Épitsünk országot! 

 

 

 

 

Pigniczky Eszti, cscst. Tpk.        2020. április 25. 
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