
 
 
 

 גאווערנער קעטי האקול  9/9/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:
 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט דער ״גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר״ וועט פארשטעלן א גאר 
 2022פארבעסערטע פארקומעניש און מער קאארדינירונג צווישן קאונטי פעירס אין  

  
טעגיגע פארלויף נעקסטע יאר צו שטיצן די פארגרעסערטע צאל -13וועט זיך אומקערן צו 

 ר, ווענדארס, און פארשטעלער באזוכע- אנטיילנעמער דורך פעיר
  

גאווערנער דירעקטירט איבערזיכט פון געלעגנהייטן צו פארבעסערן יוגנט און אגריקולטור 
מאכונג פאר קאונטי פעירס; און סטעיט פעיר׳ס -פראגראמען; מארקעטינג און באקאנט

 רייכערן פאליסי 

  

אומקערן  גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס דער ״גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר״ וועט זיך 
ביז לעיבאר דעי,   24טאגיגע פארקומעניש, וועלכס וועט לויפן פון מיטוואך, אוגוסט -13אלס א  2022אין 

טאגיגע פארקומעניש וועט ערמעגליכן א גרעסערע צאל  -13דער אומקער צו א  .5מאנטאג, סעפטעמבער 
סטעיט פעיר, נאר אויך ביי א  באזוכער און ווענדארס נישט נאר ביי דער ניו יארק-אנטיילנעמער פון פעיר

  דערנעבנדע סקעדזשיולס.-צאל פון דער סטעיט׳ס קאונטי פעירס וועלכע האבן געהאט פערצופאלדיג

  
אויפלעבונג  -דער גאווערנער האט אויך דירעקטירט אן איבערזיכט אפצושאצן שטיצע, וואוקס, און ווידער

ייט וואס דער סטעיט ציעט זיך אריין אין דעם  געלעגנהייטן פאר אלע פעירס אין ניו יארק אין דער צ
נעקסטן פעיר סעזאן. דעפארטמענט אוו אגריקולטור און מארקעטס קאמישענער ריטשערד עי. באל וועט  
ארבעטן מיט קאונטי פעירס אויפצוקומען מיט וועגן צו העכערן מארקעטינג און רעקלאמירונג פון קאונטי  

רבעסערן יוגנט און אגריקולטור פראגראם איניציאטיוון ביי אלע פעירס  פעירס, ווי אויך געלעגנהייטן צו פא
איבער׳ן סטעיט, אריינגערעכנט דער סטעיט פעיר. דער איבערזיכט וועט אויך אונטערזוכן דער סטעיט  

 באזוכער׳ס מיטגעטיילטע מיינונגען או דורכלעבעניש.-פעיר׳ס רייכערן פאליסי, אין ליכט פון פעיר
  

ניו יארק סטעיט פעיר׳ פייערט דער באגייסטערנדע ארט וועלכע מיר רופן אלס אונזער היים,  ״דער ׳גרעיט 
יעריגער פעיר איז נישט אנדערש געווען, גיבנדיג א זיכערע און לוסטיגע פארקומעניש פאר  -און דער היי

ע יאר  טאגיגע פראגראם דאס קומענד-13״זיך אומקערן צו א   האט גאווערנער האקול געזאגט. יעדן,״ 
באזוכער קענען ווידעראמאל הנאה האבן פון אלע זייערע באליבסטע שאו׳ס, פארשטעלונגען,  -אז פעיר

ווענדארס, און אטראקציעס ארום דעם ניו יארק סטעיט פעיר און אין דער זעלבער צייט צוהעלפן בעסערע  
עקאנאמישע בענעפיט צו  קאארדינאציע מיט אונזער קאונטי און יוגנט פעירס. דאס וועט גיבן א העכערע 

מער קאמיוניטיס און דערמוטיגן ניו יארקערס מיטצולעבן דאס בעסטע פון אגריקולטור און  
ענטערטעינמענט לענגאויס דעם סטעיט. מיר שטייען אלע גרייט צו העלפן און שטיצן אלע פעירס, און צו  

 טוהן דאס בעסטע פאר יעדן איינעם הנאה צו האבן.״ 

  



סטעיט פעיר האט זיך כסדר׳דיג פארלענגערט איבער דער לעצטער יארהונדערט, זיך   יעריגער -180דער 
- 13ציענדיג וואס מער אריין אין אוגוסט פון איר טראדיציאנעלע לעצטע טאג אום לעיבאר דעי. דער  

אויפלעבונג, וועלכס האט געפירט צו  -אגיגע פעיר איז א גרונטשטיין פון דער פעיר׳ס לעצטנסדיגע ווידערט
  באזוכער.-העכערע וואוקס און מער צופרירדנגעשטעלטע פעיר

  
״דער היי־יעריגער סטעיט פעיר  סטעיט אגריקולטור קאמישענער ריטשערד עי. באל האט געזאגט, 

שטעלט פאר דאס שענסטע און דאס בעסטע פון וואס ניו יארק סטעיט האט אנצובאטן, און האט זיך  
אזוי ווי מיר הייבן אן צו פלאנירן פאר דער קומענדע   געפילט עקסטער ספעציעל נאך אזא לאנגע פויזע.

עסערן אונזערע פראגראמען, איבערהויפט אז יאר, זענען מיר באגייסטערט מיט׳ן געלעגנהייט צו פארב
מיר קוקן אויף אגריקולטורעלע און יוגנט אקטיוויטעטן, און צו ארבעטן מיט אונזערע קאונטי פעירס צו  

״גרעיט   2022קאארדינירן אויף עטליכע פון די איניציאטיוון. איך קוק שוין ארויס צו דער אומקער פון דעם 
 ניו יארק סטעיט פעיר.״ 

  

  2021״איך בין שטאלץ מיט אונזערע אויפטוהען פאר דער ר דירעקטאר טראוי וואפנער האט געזאגט, פעי
פעיר, וועלכס האט מיט ערפאלג צוריקגעברענגט פאמיליע פארגעניגן, טראדיציעס, און די פארבינדונגען  

טאגיגע פעיר, וועלן  -13. מיט׳ן אומקער צו א 2020אויף וואס מיר האבן זיך אלע געבענקט אין פארלויף פון 
באזוכער און שטיצן אונזערע ווענדארס,  -מיר האבן מער רחבות צו קענען הייבן פראגראמען פאר פעיר

דאס איז א באשלוס וואס וועט אונז ערמעגליכן זיך צו   וועלכע זענען דער רוקנביין פון אונזער פעיר.
 ער פעיר וואס איז מעגליך.״ דער בעסט  2022קאנצענטרירן אונזערע רעסורסן און שאפן פאר 

  

״אלס דער הויפט פארשטעלונג און דער שווארץ אפל פון אויג   סענאטאר דזשאן מעניאן האט געזאגט,
פאר ניו יארק אגריקולטור און סטעיט׳ס קולטורעלע ירושה, דארף דער פעיר שטיין איינס אליין. פאר פילע  

זייערע זומערס ארום די צוויי וואכן פון ארבעט ביי   צענדליגע יארן האבן צענטראל ניו יארקערס פלאנירט
דעם פעיר. עס איז קלאר אז אן אומקער צו א טראדיציאנעל פעיר סקעדזשיול איז אין די בעסטע 

אינטערעסן פון אלע סטעיקהָאלדערס. איך לויב גאווערנער האקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו א קורצערע  
 אר מאכן דעם באשלוס גענוג לאנג בעפאר דעם קומענדן יאר.״ און בעסערע קוואליטעט פעיר און פ

  
״פאר א היפשע יארהונדערט האט דער סטעיט פעיר  סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט, 

געדינט אלס פייערונג פון ניו יארק אגריקולטור, און מיר ווילן אז דער טראדיציע זאלן זיך פארזעצן ווייטער  
אפשניט איז דער -טאגיגע צייט -13צוריקברענגן דעם סטעיט פעיר צו א  מיט פארגרעסערטע כוחות.

סטודענטן, בהמות פארשטעלער, און קלענערע ביזנעס  H-4ריכטיגער צופאסונג צו פארזיכערן אונזערע  
שטאט פעירס,  -ווענדארס קענען אלע אנטיילנעמען אן זיך קאנקורירן מיט די סקעדזשיולס פון זייערע היים

ענען קריטישע עקאנאמישע טרייבערס פאר רורעל קאמיוניטיס. יעדן טאג פארברענגט ביי דער  וועלכע ז
באזוכער וואס קומען צו זעהט ניו יארק׳ס רייכע  - פעיר דארף זיין א קוואליטעט מיטלעבעניש פאר פעיר

קול פאר  אגריקולטור אינדוסטריע אויסגעלייגט אין פולסטן פראכט. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער הא
צופאסן דעם פעיר צו פארזיכערן די בעסטע מיטלעבעניש וואס איז מעגליך און איך קוק ארויס צו באזוכן  

 .״ 2022אין 
  

״דער ׳גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר׳ איז  מיטגליד וויליאם מאגנארעלי האט געזאגט, -אסעמבלי
טראדיציאנעל דער סוף פון זומער אין סירעקיוס. טראץ דעם וואס מיר האלטן טייער און האבן גרויס 

פארגעניגן פון די ענטערטעינמענט, עסנווארג, און פארשידענע אטראקציעס פארבינדן מיט דער  
ן אנגעשטרענגטקייט פאר ווענדארס און  טאגיגער פעיר געשאפן א-18יערליכער פעיר, האט דער  

פַארמערס, צושטערט אנדערע קאונטי פעירס, און, נאך אלעם, איז פשוט נישט נויטיג. מיר קוקן ארויס  
 טאגיגע פעיר.״ -13אויף העכערע צאל אנטיילנעמער מיט דאס אומקערן צו דער 

  



רק סטעיט פעיר׳ איז א  ״דער ׳גרעיט ניו יאמיטגליד דאננע לופארדא האט געזאגט,  -אסעמבלי
געוואלדיגער געלעגנהייט צו ווייזן וואס אונזער סטעיט האט צו פארקויפן, איבערהויפט פאר עסנווארג און  

טאגיגע פארמאט. דאס -13אגריקולטור. עס פרייט מיר צו הערן אז דער פעיר וועט זיך אומקערן צו איר  
יעדער איז באשעפטיגט אין דעם,   וועט פארזיכערן א העכערע קוואליטעט מיטלעבעניש פאר

איך קוק ארויס אויף הנאה צו האבן פון דעם פעיר דעם קומענדיגן   .H-4אריינגערעכנט פארשטעלער ווי  
 .״ 1841יאר און פארזעצן אונזער רייכע טראדיציע אנגעהויבן אין 

  

״דער ׳גרעיט  , אנאנדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו דזש. רייען מעקמעהאן דער צווייטער האט געזאגט
ניו יארק סטעיט פעיר׳ איז א וויכטיגער טייל פון אונזער לאנד׳ס עקאנאמישע ערהוילונג און קולטורעלע  

לעבן. אין דער זעלבער צייט, עס איז א טייל פון א ברייטערע סיסטעם פון פעירס און פעסטיוועלס 
טעג   13אומקער פון דער פעיר צו וועלכע גיבן געלעגנהייטן איבער דעם גאנצן סטעיט. איך שטיץ דעם 

צוליב דעם וואס עס וועט גיבן די ברייטסטע בענעפיטן פאר יעדן, און ערלויבן פאר׳ן פעיר צו פאקוסירן  
 אויף קוואליטעט.״ 

  
״איך לויב פעיר דירעקטאר וואפנער און זיין טיעם פאר  סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט, 

א סטעיט פעיר דאס יאר. זיי האבן פארוואלטעט דער לענגסטער פעיר פון  זייער פעסטקייט אין ליפערן 
,״ האט  19-אלעמאל און אין דער זעלבער צייט איינפירן זיכערהייט מאסנאמען זיך אפצוהיטן קעגן קאוויד

געזאגט סירעקיוס מעיאר בען וואלש. ״אזוי באלד ווי זיי זענען פערטיג מיט׳ן אויפרוימען און צענעמען דאר  
ייעריגער פראגראם, ווייס איך אז טראוי און זיין טיעם וועלן זיך גלייך נעמען צו אויספלאנירן פאר׳ן  ה

- 13נעקסטן יאר. איך מיין אז גאווערנער האקול מאכט דער ריכטיגער באשלוס אין זיך צוריקקערן צו 
עלעגנהייטן פאר  דאס איז א פארמאט וואס ארבעט אויף צו שאפן גענוג און נאך ג אגיגע פראגראם.ט

 מענטשן אנטיילצונעמען און הנאה האבן אויפ׳ן בעסטן אופן.״ 
  

דזשעיסאן לאורענץ פון דעם טשענאנגא קאונטי פעיר באורד אוו דירעקטארס און פרעזידענט פון 
״דער ׳סטעיט אסאסיעשען דער ניו יארק סטעיט אסאסיעשען אוו אגריקולטור פעירס, האט געזאגט, 

עלע פעירס׳ אפלאדירט גאווערנער האקול פאר דעם באשלוס. עס רעדוצירט קאנפליקט  ָאוו אגריקולטור
צווישן פעירס און פארזיכערט אז פעירס קענען האבן צוטריט צו די ברייטסטע ריי פון פארשידענע סארטן  
ווענדארס. עס וועט אויך ערמעגליכן פאר אגריקולטורעל פארשטעלער, איבערהויפט יוגנט פארשטעלער,  

 ו זיין א טייל פון סיי זייער היים קאונטי׳ס פעיר און דער סטעיט פעיר.״ צ
  

״דער סטעיט און קאונטי פעירס זענען א  ניו יארק פַארם ביורא פרעזידענט פישער האט געזאגט, 
וויכטיגע טייל פון דעם רורעל פארקומעניש אין ניו יארק סטעיט, איבערהויפט צושטעלן פאר אונזער יוגנט  

מיר   לעגנהייטן צו וואקסן און זיך לערנען דורך בילדונג פראגראמען און דאס האדעווען בהמות.מיט גע
קאמענדירן גאווערנער האקול פאר׳ן אויסזוכן וועגן צו [פארבעסערן דאס לערנען וואס וועט פארקומען  

 באזוכער מיט אגריקולטור.״ -אויפ׳ן פַארם, בעסער פארבינדן פעיר-אויף און נישט
  

״איך בין דערהייטערט  עראן מורעי פון ״טשעסטער׳ס געיטארס ענד טעיטערס״ האט געזאגט, קעמ
טעג. דאס גיבט מיינע ארבעטער, זיך, און מיין קאמפאני א שאנס  13וועגן דאס ענדערן אויף צוריק אויף  

ר אפעראציע  אנטיילצונעמען אין צוויי פון די גרעסטע פעירס אין דעם לאנד אן דאס דארפן צוטיילן אונזע
 אדער קלויבן איין ניו יארק פעיר איבער א צווייטער.״ 

  

גראזי זאזארא פון ״פערעדייס קאמפאניס״, אפערעיטערס פון ״ווילא פיצע פריטע״ און אנדערע  
  13״דער ׳גרעיט ניו יארק סטעיט פעיר׳ איז דאס בעסטע ווען עס איז פעיר קיאסקעס, האט געזאגט, 

וועט   טעג לאנג. עס פריידט מיר צו זעהן דער נייער אדמיניסטראציע צו לייגן איכות איבער כמות. עס
זיין בעסער פאר יעדן איינעם און דער פעיר וועט נאך אלץ זיין דער סטעיט׳ס גרעסטע און בעסטע 

 זומער פעסטיוועל.״ 



  
״דאס איז דער ריכטיגער זאך צו טוהן. מיר  קעווין הענרי פון ״הענרי׳ס הען האוס״ האט געזאגט, 

אונז ערמעגליכן צו בעסער פארוואלטן   טעג. דאס וועט 18טעג וואס מיר מאכן אין  13קענען מאכן אין 
 באזוכער.״-אונזערע ביזנעסער און טוהן די בעסטע ארבעט פאר פעיר
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