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גאווערנאר ענדרו מ .קאומאו

גאווערנער קאומאו אנאנסירט  15נאמינאציעס פאר סטעיט און נאציאנעלע רשימות פון היסטארישע
ערטער
ערטער פארטרעטן פארשידנארטיגע געשיכטעס ,אריינגערעכנט סטעטן איילענד בית הקברות פון
ענדע ניינצנטן יארהונדערט ,די עלטסטע עקזיסטירנדע מעטשעט אין ניו יארק סיטי ,א קארלאזע
רעזארט קאמיוניטי אויף פייער איילענד ,און א הודסאן וואלי היים פון אן ענגלאנד־געטרייער בשעת
דער רעוויאליוציאנערע קריג
גאווערנער ענדרו מ .קאומאו האט היינט אנאנסירט אז דער סטעיט בארד פאר היסטארישע
פרעזערווירונג האט רעקאמענדירט צולייגן  15פראפערטיס צו די סטעיט און נאציאנעלע רשימות פון
היסטארישע ערטער ,אריינגערעכנט א פאמילע בית הקברות אין סטעטן איילענד געשאפן פאר
אמעריקע׳ס רייכסטער מאן אין דעם פארגילדעטען פעריאד ביים ענדע ניינצנטע יארהונדערט ,דער
עלטסטער עקזיסטירנדער מולסמענער מעטשעט אין ניו יארק סיטי ,דער הודסאן וואלי היים פון אן
ענלגאנד־געטרייער פארשוין וועלכער איז אנטלאפן קיין קאנאדא נאך דעם רעוויאלוציענערע קריג ,און א
קאמיוניטי אויף פייער איילענד געגרינדעט דורך א רעליגיעזע גרופע איבער הונדערט יאר צוריק.
"ניו יארק האט א פארכאפנדע געשיכטע ,און די צוגאבן צו די היסטארישע ליסטעס וועלן העלפן
אנערקענען און פארעהרען דאס וואס אונזער סטעיט טוט אנבאטן ",האט גאווערנער קאומאו געזאגט.
"די דאזיגע רעקאמענדירונגען צו די סטעיט און נאציאנעלע ליסטעס וועלן אויך העלפן פארזיכערן אז די
נויטיגע רעסורסן ווערן צוגעשטעלט פאר די ערטער ,און זייערע געשיכטעס וועלן אפגעהיט ווערן אויף צו
באגייסטערן קומענדיגע דורות".
סטעיט און נאציאנעלע רעדזשיסטער רשימות קענען העלפן אייגנטומער אויפלעבן פראפערטיס
אויפדאסניי ,און זיי מאכן בארעכטיגט פאר פארשידערע פובליק אפהיטונגס פראגראמען און סערוויסעס,
ווי צ.ב.ש .זיי צונויפצופארן מיט סטעיט סובווענצן און סטעיט און פעדעראלע טעקס קרעדיטס פאר
היסטארישע רעהאביליטירונג.
"די נאמינאציעס שפיגלען אפ דעם סטעיט׳ס איבערגעגעבנקייט אויף צו שטיצן דעם געוואלדיגן פארנעם
פון היסטארישע ערטער לענגאויס ניו יארק",האט געזאגט עריק קולעסייד ,קאמישענער פון ּפאַ רקס,
פארוויילונגס און היסטארישע ערטער אפהיטונג" .פארזיכערן אנערקענונג פאר די ערטער וועט העלפן
דעם קיום און חיות פון זייערע געשיכטעס".
"די לעצטע נאמינאציעס זענען אן אנגייענדע ארבעט פון דער דיוויזיע פאר היסטארישע אפהיטונג ()DHP
און זייער איבערגעגעבנקייט צו דעזיגנירן און שטיצן היסטארישע ערטער וועלכע פארטרעטן די
געשיכטעס פון אונזער פארשידנמיניגע באפעלקערונג ",האט געזאגט דעניעל מעקעי ,דעפיוטי
קאמישענער פאר היסטארישע אפהיטונג ביי סטעיט פארק.

זינט גאווערנער קאומא האט אנגעהויבן זיין גאווערנערשאפט אין  2011האט דער סטעיט באוויליגט דאס
באניץ פון רעהאביליטירונג קאמערציעלע טעקס קרעדיטס פאר מער ווי  1,000היסטארישע
פראפערטיס ,טרייבנדיג דערביי איבער  $12ביליאן אין פריוואטע אינוועסטירונג .מער אינפארמאציע קען
מען דא באקומען.
די סטעיט און נאציאנעלע רעדזשיסטערס זענען די אפיציעלע רשימות פון בנינים ,סטרוקטורן ,געגנטער,
לאנדשאפטן ,חפצים ,און ערטער וועלכע זענען באדייטנד פארבינדן מיט די געשיכטע ,ארכיטעקטור,
ארכעאלאגיע ,און קולטור פון ניו יארק סטעיט און דעם לאנד .עס זענען פאראן מער ווי 120,000
היסטארישע פראפערטיס אין דעם סטעיט וועלכע געפונען זיך אויף דעם נאציאנעלע רעדזשיסטער פון
היסטארישע ערטער ,צי אינדיוויועלן אדער אלס טיילן פון היסטארישע געגנטער .פראפערטי אייגנטימער,
מוניציפאליטעטן ,און ארגאניזאציעס פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט האבן ספאנסירט די
נאמינאציעס.
נאכדעם וואס רעקאמענדירונגען ווערן אנגענומען דורך דעם קאמישענער ,וועלכער דינט אלס דעם
סטעיט׳ס היסטארישע אפהיטונגס אפיציר ,ווערן די אייגנשאפטן אריינגעשריבן אין דעם ניו יארק סטעיט
רעדזשיסטער פון היסטארישע ערטער און דערנאך נאמינירט צו דעם נאציאנעלן רעדזשיסטער פון
היסטארישע ערטער ,וואו זיי ווערן איבערגעקוקט ,און אויב זיי ווערן אנגענומען ווערן זיי איינגעשריבן אין
דעם נאציאנעלן רעדזשיסטער.
מער אינפארמאציע ,מיט בילדער פון די נאמינאציעס ,קען מען געפונען אויף דעם ׳אפיס פון ּפאַ רקס,
פארוויילונגס און היסטארישע ערטער אפהיטונג׳ וועבזייטל.
קאפיטאל דיסטריקט
פיטער סענדער וואן אלסטיין הויז ,קאלומביע קאונטי  -אויך באקאנט אלס "דער ׳טארי׳ הויז ",איז דער
האלאנדישער-סטייל קאלאניעל ציגעל וואוינונג געבויט געווארן אין דעם קינדערהוק געגנט תיכף בעפאר
דער אמעריקאנער רעוואלוציע .עס האט געוואוינט דערין פיטער סענדער וואן אלסטיין ,א געטרייער פאר
ענגלאנד וועלכע האט געדינט אלס אן אפיציר אין דער בריטישער ארמיי במשך דעם קריג .דערנאך איז
ער געווען געצווינגען צו פארלאזן ניו יארק אויף זיך צו באזעצן אין אנטעריא ,אין קאנאדא ,און זיין היים און
פראפערטי דאהי איז צו דער ענדע קאנפיסקירט געווארן .די היים איז נאך היינט אין באניץ אלס א
וואוינונג.
גאלאטין רעפארמירטע קירכע און בית הקברות ,,קאלומביע קאונטי  -דער פעדעראלע-סטייל צונויפקום-
הויז איז געבויט געווארן צווישן  1823און  1824צו נעמען דעם פלאץ פון א פריערדיגן סטרוקטור ,און
אנטהאלט א קלעריקער וואוינונג ,א קירכע זאל ,און א בית הקברות מיט קברים וועלכע גייען צוריק צו די
1770ער יארן .דער קירכע האלט נאך אן איר ארגינעלן כאראקטער ,אפשפיגלענדיג די האלאנדישע
רעליגיעזע טראדיציע אין דעם ראיאן ,בעת דער בית הקברות פארמאגט באדייטנדע און אנערקענטע
ביישפילן פון קארטעזש קונסטווערק.
צענטראל ניו יארק
׳אופסילאן אלפא׳ אפצווייג ,׳טשי אמעגא׳ הויז ,אנאנדאגא קאונטי  -דער הויז איז געבויט געווארן נעבן
סירעקיוז אוניווערסיטעט אין  1910און געניצט געווארן אלס א פרויען׳ס פראטערנאלישע אפצווייג הויז
אנגעהויבן אין  .1919דער אפצווייג ,וועלכע איז פארבינדן מיט דעם ׳טשי אמעגא׳ נאציאנעלע פרויען׳ס
פראטערניטעט ,האט אנגעהאלטן איר באניץ ביז דער אפצווייג איז זיך פונאנדערגעגאנגען אין .1992
דער בנין גיט אונז א בליק אויף דעם מיטל20-סטע יארהונדערט קאלעדזש לעבן פאר פרויען.

פינגער לעיקס
דריטע ווארד היסטארישע דיסטריקט גרענעץ פארברייטערונג ,מאנראו קאונטי  -דער געגנט ,וועלכע
געפונט זיך אין ראטשעסטער ,פארטרעט א זיבן-בלאקיגע וואוינונג און קאמערציעלע סביבה באקאנט
אלס קארן היל און ציט זיך צוריק צו די 1830ער יארן .די גרעצעץ פארברייטערונג טוט באדייטנד
פארגרעסערן דעם ארגינעלן דיסטריקט וואס איז אייגעשריבן געווארן אין דעם רעדזשיסטער אין .1974
כאטש עס נעמט אריין פילע רעסורסן ענליך צו די וועלכע זענען שוין אין דעם ליסטע ,דאך גיבט עס צו
דורך דאקומענטן און צולייגן דעם אפרא-אמעריקאנע אנוועזנהייט אין דעם געגנט ,וועלכע האט זיך
אנגעהויבן אין דעם 19טען יארהונדערט און זיך פארצויגן אין דעם 20סטען יארהונדערט.
סט .מארק׳ס עפיסקאפעל קירכע און בית הקברות ,דזשענעסי קאונטי  -געבויט געווארן אין  1869און
אויסגעלייגט דורך דעם פראמינענטן ראטשעסטער ארכיטעקט ענדרו דזשקעסאן ווארנער .די גאטהיק
רעווייוועל קירכע אין דעם ווילעדזש אוו לעראוי איז געבויט געווארן פון לאקאלע אויסגעגראבענע
קאלעכשטיין און פארמאגט נאך דאס מערסטע פון איר ארגינעלע איינצלהייטן .די פראפערטי פארמאגט
אויך א בית הקברות ,וועלכע גייט צוריק ביז .1826
לאנג איילענד
פאוינט א׳וואודס היסטארישע דיסטריקט ,סופאלק קאונטי  -דער דיסטריקט געפונט זיך אין דעם צענטער
פון פייער איילענד און אנטהאלט מער ווי  150עיקער פון א געוועזענער רעזארט ארט געגרונדעט אין
 1894מיט די שטיצע פון מעטאדיסטישע קלעריקער .נאכדעם וואס דאס פלאץ איז פארוואנדלט געווארן
אין א זעלבסט-רעגירטע קאמיוניטי האט פאוינט א׳וואודס אנגעהאלטן איר דגוש אויף אקטיווע
פארוויילונגען מיט דעם קירכע אין צענטער .אנגעהויבן מיט דעם רעזארט׳ס אמאליגע פארבינדונג מיט
דעם קריסטליכן טעמפעראנץ פאראיין האבן פרויען׳ס ביישטייערונגען געשפילט א וויכטיגע ראלע אין דעם
געשיכטע פון דעם דיסטריקט .דער זומער קאמיוניטי פארמאגט בערך  169וואוינונגען ,און ווערט געפירט
אינגאנצן אן קיין ראודס פאר אויטאמאבילס .איר ספעציעלן כאראקטער באשטייט פון איר פארשידענע
סארטן גרויסע שינגל-באדעקטע באנגעלאוס און ביטש הייזקעלעך.
מיטל-הודסאן
גוסטאוו און מאריאן פליישמאן הויז ,וועסטשעסטער קאונטי  -דער קאלאניעל ריווייוועל וואוינונג אין
פיקסקיל איז געבויט געווארן אין  1927און פלאנירט געוואן דורך דער פראמינענטע ארכיטעקט
טשעסטער א .פאטערסאן .עס איז געווען דער היים פון גוסטאוו פליישמאן דזשר ,.א הויפט עקזעקיוטיוו
אין דעם פליישמאן ייעסט קאמפאני ,וועלכע האט פארמאגט א ריזיגער פאבריק און דיסטילעריי אין
פיקסקיל און האט באשעפטיגט טויזנטע מענטשן בעפאר עס האט זיך פארשלאסן אין  1977נאך אכציג
יאר אין אפעראציע.
׳קינד וואוילייז פאראיין׳ פון מעמעראנעק ,וועסטשעסטער קאונטי  -דער קליניק האט זיך געעפנט אין
 1927און איז געווען א טייל פון א נאציאנעלע באוועגונג צו אדרעסירן קינדער באדערפענישן וויבאלד
פילע פרויען האבן פארלאזט דעם היים אויף צו ארבערט כדי צו שטיצן די קריגס-אונטערנעמונג בשעת
דער ערשטער וועלט קריג .דער קאלאניעל ריווייוועל סטיל בנין שפיגלט אפ איר גשיכטע אין פובליק
געזונטהייט ,און ווערט יעצט געניצט אלס א קאמיוניטי העלט צענטער.
ניו יארק סיטי

חברה תורה אנשי ראדישאוויץ ,ברוקלין  -די שוהל איז אויפגעבויט געווארן אין די 1920ער אין דעם
בראונזוויל געגנט אויף צו דינען אידישע אימיגראנטן פון מזרח אייראפע ,בשעת דער סביבה האט
פארמאגט איינע פון די גרעסטע גרופעס פון אזעלכע אימיגראנטן אין אמעריקע .אפשפיגלענדיג די
דעמאגראפישע ענדערונגען אין דעם געגנט איז דער בנין געניצט געווארן אלס א קירכע דורך די אפרא-
אמעריקאנע קאמיוניטי זינט די מיטל 1960-יארן.
מוסלמענער מעטשעט ,ברוקלין  -דער געוועזענער מעטאדיסט קירכע און סאושעל קלוב ,וועלכע געפונט
זיך אין דעם וויליאמסבורגער געגנט ,איז געקויפט געווארן אין  1931צו דינען אלס מעטשעט פאר ליפקא-
טארטאר מוסלמענער אימיגראנטן פון פוילן ,בעלארוס ,און ליטא .ליפקא-טארטאר מוסלמענער האבן זיך
באזעצט אין די ליטא שוין אין דעם 14טען יארהונדערט .דאס איז דער עלטסטער עקזיסטירנדער
מעטשעט אין ניו יארק סיטי ,און איז דאס ערשטע פערמאנענטע געבעט-הויז פאר דעם ׳אמעריקען
מאהאמאד סאסייעטי׳ ,איינע פון די ערשט-געפארעמטע איסלאמישע ארגאניזאציעס אין אמעריקע.
סט .סטעפען׳ס מיסיאן קירכע קאמפלעקס ,בראנקס  -די באשיידענע גאטהיק ריווייוועל סטיל קירכע איז
געבויט געווארן צווישן  1900און  1901אין דעם וואודלאון געגנט ,וועלכע איז אויסגעוואקסן אלס א
וואוינארט פאר ארבעטער באשעפטיגט אין דער קאנסטרוקציע פון דעם ׳ניו קראטאן אקוועדוקט׳ .סט.
סטעפען׳ס איז דער עלצטער קירכע בנין אין אנגייענדע באניץ אין דעם געגנט.
וואנדערבילט בית הקברות און מאוסולעאום ,סטעטען איילענד  -דער -16עיקערדיגע פריוואטע בית
הקברות געפונט זיך אויפ׳ן שפיץ פון טאדט היל ,ביי  401פיס הויך ,און דער העכסטער נאטורליכע פונקט
אין ניו יארק סיטי׳ס פינף באראס און דער העכסטע פלאץ אויף דעם אטלאנטישן ברעג פלאך פון
פלארידע ביז קעיפ קאד .געלאזט בויען האט עס דער גביר אדיר פון די אמעריקאנע ׳פארגילדעטע
פעריאד׳ וויליאם וואנדערבילט אין יאר  .1883וואנדערבילט איז געווען א זון פון קארנעליוס "קאמאדארע"
וואנדערבילט ,און דער רייכסטע מאן אין אמעריקע ביי זיין טויט .עס איז אויסגעלייגט און פלאנירט געווארן
דורך דער ארכיטעקט ריטשערד מאריס הונט און דער לאנדשאפט דעזיינער פרעדעריק לאוו אלמסטעד.
דער ריזיגער גראניטשטיין מאוסולעאום און דאס ארומיגע פעלד איז באריכטעט געווארן אלס דער
טייערסטער אזא איינריכטונג אין דעם לאנד ווען דאס געבוי איז געענדיגט געווארן אין  .1887דער בית
הקברות ווערט נאך היינט באניצט דורך דער וואנדערבילט פאמיליע .קולטור איקאניע גלאריע
וואנדערבילט איז דארט באערדיגט געווארן אין .2019
דרוך שטריך
ראקלענד זיידן מיל ,סטובען קאונטי  -דער געוועזענער אינדוסטריעלע אינסטאלאציע וועלכע געפונט זיך
אין הארנעל ציט זיך ביז  1894און האט געהאלפן אוועקשטעלן דעם שטאט אלס דאס צווייט-גרעסטע
זיידן פאבריצירער אין דעם לאנד ,געווינענדיג דעם טיט "שטאט פון זיידן ".דער בנין איז געניצט געווארן
דורך עטליכע אזעלכע ביזנעסער בעפאר עס איז געשלאסן געווארן אין .1923
קאוסט-גארד מאטאר לייפבאוט  ,40300טאמפקינס קאונטי  -דער נאציאנעל-באדייטנדע מאטאר-שיפל
פון איבערגעמאכטע אייזן געפונט זיך אין איטעקע .עס איז געבויט געווארן אין  1940אין קורטיס בעי,
מערילענד ,אלס א פראטאטיפ אויף אויסצוטוישן די הילצערנע שיפן וועלכע זענע דעמאלס געווען דעם
סטאנדארט ביי דעם יו .עס .קאָ וסט-גאַ רד .אלס דעם קאוסט-גארד׳ס ערשטע אייזענע פול-
עלעקטריזירטע מאטאר לייפבאוט איז דאס שיפל געווען אין באדינסט פאר באלד פערציג יאר אויף לעיק
מישיגען .עס איז יעצט א פריוואטע פארמעגן ,און פונקציאנירט אלס א שווימענדיגע מוזעאום ווי אויך אלס
אן אוקזילערי לייפבאוט פאר דעם קאוסט-גארד.

מערב ניו יארק
באנק פון מזרח איירארע ,ערי קאונטי  -דער געוועזענער באנק איז געבויט געווארן אין  ,1922און האט
געדינט אלס אנקער פאר דעם אנטוויקלענדען מעין סטריט קארידאר .עס ווערט יעצט געניצט אלס א
פראגראם און צונויפקום פלאץ .נאכ׳ן ווערן איבערגעטוישט דורך פארשידענע פינאנציעלע אינסטאנצן
האט זיך דער בנין פארמאכט אין .2016
ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג און היסטארישע ערטער אפהיטונג טוט איבערזעהן מער
פון ּ 250פארקס ,היסטארישע ערטער ,פארוויילונג טרעילס און שיפלעך פארטן ,וועלכע זענען באזוכט
געווארן דורך א רעקארד פון  77מיליאן מענטשן אין  .2019א לעצטיגע אוניווערסיטעט שטודיע האט
געפונען אז געלט שפענדן דורך די סטעיט פארקס און אירע באזוכער שטיצן  $5ביליאן אין פראדוקציע
און פארקויפונגען 54,000 ,פריוואטע־סעקטאר דזשאַ בס און מער פון  2.8ביליאן דאלאר אין צוגאבליכע
סטעיט  .GDPפאר מער אינפארמאציע אויף סיי וועלכע פון די פארוויילונגס עטער ,רופט 518-474-
 0456אדער באזוכט  ,parks.ny.govפארבנידט אייך דורך פעיסבוק ,אדער פאלגט אונז נאך
אויף טוויטער.
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