
Kedves Boskolás és Cserkész Családok!

Mivel már biztosan nagyon sok kérdés merült fel mindnyájatokban az 
évkezdéssel kapcsolatban (jelentkezés, helyszín, COVID stb stb), ezért szeretném a 
lehetőségekhez képest megválaszolni ezeket.

Jelentkezési lap, regisztráció
Ahogy korábban írtam idén egy új jelentkezési rendszert vezetünk be. Ez két fontos célt 
szolgál, az egyik, hogy megkönnyítse a családoknak a jelentkezések leadását, a másik, hogy 
megkönnyítse a Boskola és cserkészet vezetőségeinek és tanári karának az adatok kezelését 
és a velük való munkát. Egy kicsit tovább tartott a fejlesztés és a tesztelés mint vártuk, ezért 
elnézéseteket kérjük, de ugye jó munkához idő kell. :) 
Biztos vagyok benne, hogy mindenki nagy megelégedésére fog szolgálni az új rendszer és 
már az idei évkezdéshez is nagyon hasznosnak fog bizonyulni, nem is beszélve a hosszú távú 
előnyökről!

Az új rendszer tervezéséért és kivitelezéséért nagy köszönet illeti Polgár Ádámot és 
Polgár-Turcsányi Mariannt akik nagyon sokat dolgoztak a nyár folyamán azon, hogy az új 
rendszer megszülethessen!

Az új jelentkezési rendszert a következő linken tudjátok elérni: https://
bostonhungarians.org/boskola-signup/

A legfontosabb információk az új jelentkezési rendszerbe való bejelentkezésről röviden:
• Azok a családok akik nem az első évüket kezdik a Boskolában keressék a "Boskola 

registration - login information" című, a posta@bostonhungarians.org címről 
érkező email-t a fiókjukban (vagy ha ott nincs, akkor a Spam, Social, Promotions vagy 
egyéb hasonló mappákban...)

• Azok az új Boskolás családok, akik ugyan első évüket kezdik a Boskolában, de már 
van korábbi HSM regisztrációjuk írjanak egy kérést a 
boskola.regisztracio@gmail.com címre, hogy tudjunk nekik is regisztrációs email-
t küldeni.

• Az új Boskolás családoknak, akik első évüket kezdik a Boskolában és még nincs 
HSM regisztrációjuk regisztrálniuk kell, amit a fenti jelentkezési link-re való kattintás 
után első lépésként tudnak elvégezni.

• A felhasználói azonosító a regisztrációs névből és egy négyjegyű számból tevődik 
össze
◦ pl. Minta Pálnak: p.minta.1234

• Minden családnak saját azonósítószáma lesz, ami a családtagok felhasználói 
azonosítójában egyaránt megjelenik
◦ pl. Minta Pál és Minta Ica családi azonsítószáma 1234, így a felhasználói 

azonosítójuk: p.minta.1234 és i.minta.1234
• A regisztrációs email tartalmazza az automatikusan generált jelszót is. A jelszó 

megváltoztatására később lesz mód, amikor a HSM regisztrációs rendszer is aktiválva 
lesz. Egyelőre csak a Boskola elérés hozzáférhető.
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Az új jelentkezési rendszer használata könnyű és intuitív. Biztos ami biztos összeállítottam egy 
használati útmutatót (csatolva) hogy a lehető legtöbb felmerülő kérdésre válasz tudjatok 
kapni.

Helyszín
Ahogy olvashattátok korábbi leveleinkben a Sacred Heart templom nehéz helyzetbe hozott 
minket, mert szept.11-én nem tudunk a megszokott helyünkön kezdeni. Egyelőre zajlanak az 
egyeztetések mind az SHP-vel, mind más helyszínekkel is, keressük a legjobb, elérhető 
megoldást. Hogy az első foglalkozás mégse maradjon el, ahogy Emese levelében már 
olvashattátok, a Minuteman Parkban a Hartwell Tavern parkolója közelében fogunk 
találkozni, egy szabadtéri program keretében. Csatoltam egy térképet, hogy mindenki 
könnyebben oda tudjon találni.

Pontos idő és helyszín információk:
Időpont: 2021 szeptember 11, szombat 10:00-2:30 
Érkezés: 9:45-10:00

Minuteman National Historical Park, 
"Hartwell Tavern" parkolója
99. N Great Rd, Lincoln, MA 01773

Boskolás foglalkozások: 10:00-12:00
Cserkész program: 12:00-2:30

COVID
Egyelőre nem lazíthatunk a COVID körüli óvintézkedéseken sem. Egy külön levelet írunk a 
szükséges COVID óvintézkedésekről, ezt akkor küldjük ki, ha már biztosabban látjuk, hogy hol 
lesz a helyünk a következő tanévre. Mivel azonban az első foglalkozás szabadtéren lesz (lásd 
fentebb), így valamivel könnyebb helyzetben vagyunk (legalábbis a COVID-ot tekintve). 
Idemásolom legszükségesebb, szabadtéri foglalkozásokra vonatkozó részleteket.
Maszk, távolságtartás:
  - Az osztályonként kialakított "buborékok" között továbbra is, amennyire a lehetőségek 
engedik, probáljuk a távolságtartást fenntartani.
  - Maszk használata kültéri foglalkozások esetén nem kötelező. Azonban amennyiben a 
szociális távolságtartás nem megoldható (pl. sorbanállás, testközeli foglalkozások 
stb.), oltatlanoknak (pl. 12 éven aluliak) szükséges a maszk használata.
Higiénia:
  - Igyekszünk figyelni a gyakori szappanos kézmosásra.
  - Idén is kihelyezünk kézfertőtlenítőket osztályonként.
Étel, ital:
  - Kérjük továbbra is gondoskodjatok róla, hogy a gyerekeknek legyen megfelelő folyadék 
utánpótlási lehetősége.
  - A gyerekeknél egyelőre továbbra sem tervezzük a közös tízórai osztást. Viszont a lesz idő 
tízóraira és ebédre, ezért kérjük azt csomagoljatok a gyerekeknek.

https://goo.gl/maps/UHo5oaxLKkMTEBfE9
https://goo.gl/maps/UHo5oaxLKkMTEBfE9
https://goo.gl/maps/UHo5oaxLKkMTEBfE9


Szülői értekezlet
A szülői értekezletet hagyományosan az év második foglalkozására szoktuk tervezni, amikor 
már mindenki ismeri a helyet, megtalálta az osztálytermeket stb. Mivel a helyszín körül még 
sok a kérdés és nem látjuk pontosan, hogy hol fogunk tudni kényelmesen letelepedni, ezért a 
szülői értekezletre akkor fogunk visszatérni, ha ezek már rendeződtek.

Bármi kérdésetek van keressetek engem, vagy a vezetőségek bármely tagját!

Boskola
 - szakmai, oktatási kérdésekkel Emesét (emese@badics.net),
 - pénzügyi kérdésekkel Lillát (lillazollei@yahoo.com),
 - minden egyéb jelentkezési, szervezeti, működési jellegű kérdéssel Viktort 
(viktor.huszar@gmail.com, 978-635-6346)
keressétek.

Cserkészet
 - Halácsy Béla (bela2479@gmail.com)
 - Gyurcsán Feri (fgyurcsan@gmail.com)

Hamarosan találkozunk! :)

Üdv!
Viktor, a Boskola és a Cserkészet vezetőségei nevében
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