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גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול דעזיגנירט דזשאן ליימען ערנסט אלס פארזיצער פון דער אדיראנדעק פארק
אגענטור
ערנסט וועט נאמינירט ווערן אויף ווידער-באשטימונג ווען דער סענאט קערט זיך צוריק
ערנסט איז שוין פארטוהן מיט אדיראנדעק ארגאניזאציעס  40יאר
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער דעזיגנירונג פון דזשאן ליימען ערנסט אלס פארזיצער
פון דער אדיראנדעק פארק אגענטור .ערנסט וועט נאמינירט ווער פאר ווידער באשטימונג צו דער APA
ּבאָ ורד.
"אדיראנדעק פארק איז אן אייגנארטיגע אייגנשאפט פאר ניו יארק און מיר מוזן פרעזערווירן איר
נאטורליכע הערליכקייט פאר צוקונפטיגע דורות צו געניסן ,און אין דער זעלבער צייט אויך אונטערהייבן
טוריזם און קלענערע ביזנעסער לענגאויס דעם ראיאן ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דער
באשטימונג איז א וויכטיגע ערשטע טריט אין אנטוויקלען א לאנגער-טערמיניגע פובליק און פריוואטע
לאנד באניץ פלאן פאר די גרעסטע אפגעהיטענע שטח אין די קאנטינענטעל יונייטעד סטעיטס .דזשאן
האט געצייגט א שטארקע איבערגעגעבנקייט צו דער נארט קאנטרי און איך בין זיכער ער וועט זיך
אויסצייכענען אלס דער נעקסטער פארזיצער פון דער אדיראנדעק פארק אגענטור ,צו העלפן בויען א
בעסער און ליכטיגערע צוקונפט פאר דער נאטורליכע אוצר".
דזשאן ליימען ערנסט איז ארגינעל באשטימט געווארן צו דער ּ APAבאָ ורד אין יוני  .2016אלס א ּבאָ ורד
מיטגליד האט מר .ערנסט סערווירט אויף די רעגולאטאר פראגראמען ,סטעיט לאנד ,אינפארסירונג ,און
די פארק ּפאָ ליסי און פלאנירונג קאמיטעס .ער האט צום לעצט געדינט אלס דער פארזיצער פון דער
סטעיט לאנד ,פארק עקאלאגיע און פארק ּפאָ ליסי און פלאנירונג קאמיטעס .מר .ערנסט איז אויך
פארזיצער און פרעזידענט פון א פריוואטע אינוועסטירונג פירמע אין ניו יארק סיטי .ער און זיין פרוי,
מארגא ,זענען אייגנטימער פון עלק לעיק לאדזש אין צפון הודסאן ,עסעקס קאונטי .זיין פאמיליע האט
פארברענגט וואקאציעס אין נארט הודסאן זינט זיין זייטע פלעגט אוועקשטעלן א קעמפסייט ביי קליער
ּפאָ נד אין  .1905אין  1963האט עלק לעיק לאדזש ביישטייערט די ערשטע קאנסערוועישען איזמענט אין
ניו יארק סטעיט .די איזמענט האט באשיצט די ברעגע פון עלק לעיק .איזמענטס ביישטייערט צו דער
סטעיט אין  2012האבן באשיצט די איבערגעבליבענע טיילן פון דער פראפערטי און אריינגערעכנט
פובליק צוטריט צו דער דיקס מאונטען און מארסי מאונטען סטעיט טרעילס.
מר.ערנסט ,א גראדואירטער פון הארווארד קאלעדזש ,איז שוין פארטוהן מיט אדיראנדעק
ארגאניזאציעס שוין  40יאר .ער איז דער געוועזענער פארזיצער פון דער אדיראנדעק קאונסיל און דער
אדיראנדעק פאנדעישען ווי אויך א געוועזענער פרעזידענט פון די אדיראנדעק לאנד-אייגנטימער
אסאסיעשען .ער האט געדינט אויף די ּבאָ ורדס פון די אדיראנדעק נאטור קאנסערוואנסי ,דער
אדיראנדעק לאנד טראסט ,דער אדיראנדעק צענטער פאר שרייבן ,דער אדיראנדעק לעיקס סורוועי

קארפארעישען ,און דער ניו יארק סטעיט טוריזם ראטגעבער קאונסיל .ער איז א געוועזענער מיטגליד
פון דער עקזעקיוטיוו קאונסיל פון נארט קאנטרי פובליק ראדיא און האט געדינט אויף די ּבאָ ורדס פון דער
ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער און דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער
עדיוקעשען פאָ נד .ער סערווירט איצט אויף דער ּבאָ ורד פון דער אופען ספעיס אינסטיטוט.
אן אינטערעסע אין נעיטיוו אמעריקאנע האט געפירט צו ּבאָ ורד סערוויס אויף דער נאציאנאלע מוזעאום
פון די אמעריקאנע אינדיאנע ,NY-און א מיט-פארזיצער ביי דער נאציאנאלע מוזעאום פון דער
אמעריקאנע אינדיאנע ,NY-סמיטסאניען אינסטיטוציע .ער האט אויך געדינט אויף די ּבאָ ורד פון
פארוואלטער פון די סקול פאר פארגעשריטענע פארשונג אויף די יומען עקספיריענס אין סאנטא פע ,ניו
מעקסיקא .דזשאן ערנסט וואוינט אין ניו יארק סיטי און דער טאון אָ וו נארט הודסאן מיט זיין פרוי מארגא.
 APAעקזעקיוטיוו דירעקטאר טערי מארטינא האט געזאגט" ,די אדיראנדעק פארק אגענטור איז
באגייסטערט צו האבן דזשאן ערנסט אלס פארזיצער פון דער אגענטור ּבאָ ורד .מיר דאנקען גאווערנער
האקול פאר איר שטארקע פירערשאפט און איבערגעגעבנקייט צו דעם פארק .מר .ערנסט האט געגעבן
א רואיגער און מבינות׳דיגע קול צו ּבאָ ורד באשלוסן זינט ער איז ערשט באשטימט געווארן אין .2016
מיר קוקן ארויס צו זיינע ווייטערדיגע ביישטייערונגען".
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