
 
 גאווערנער קעטי האוקול   2/28/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

 גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע סטעיט פארק א נאמען געגעבן נאך סָאוזשּורנער טרּוט 
   

אמעריקאנער הודסאן וואלי געבוירענער, - ׳טע יארהונדערט אפריקאנע19געווידמעט צו 
    אבאליציאניסט און סופראזשיסט

   
מיליאן דאלער אפקויף פון געוועזענע צעמענט פראדוקציע פאבריק אויף א שטרעקע פון   13.5

    ליניע אין קינגסטאן און טאון ָאוו אולסטער-איבער א מייל לענגאויס דעם הודסאן טייך ברעג
   

   פארק נייע אפערירן צו הודסאן׳ ׳סצעניק  מיט אינאיינעם וועלן PIPC פארקס, סטעיט
   

    דאבילדער צו באקומען 
   

     
אין אנערקענונג פון שווארצע היסטאריע מאנאט און פרויען׳ס היסטאריע מאנאט, האט גאווערנער קעטי  

עיקערס פון געוועזענע    500האוקול היינט געמאלדן א נייע סטעיט פארק פלאנירט אויף איבער  
ליניע אין אולסטער קאונטי וועלן א נאמען -טייך ברעג אינדוסטריעלע ּפרָאּפערטי נעבן דעם הודסאן

אמעריקאנער אבאליציאניסט און סופראזשיסט -׳טע יארהונדערט אפריקאנע19געגעבן ווערן נאך 
סָאוזשּורנער טרּוט. דאס וועט זיין דער ערשטער סטעיט פארק אין דעם שטאט קינגסטאן און דער  

    . 2019זינט יולי  ערשטער נייער סטעיט פארק זיך צו עפענען 
   

ליניע זאל טראגן דעם  -״עס איז פאסיג אז אזא פרעכטיגע ּפרָאּפערטי מיט אירע פעלזן און הודסאן ברעג 
האט  נאמען פון אן אויסטערלישע פרוי וועלכע האט אנגעהויבן איר לעבן אט דא אין אולסטער קאונטי,״ 

״ניו יארק איז אנטשלאסן אפצושפיגלען די פארשידנארטיגע געשיכטעס  גאווערנער האוקול געזאגט.
פון אירע בירגער, אזעלכע ווי סָאוזשּורנער טרּוט און איר אנזאג פון פרייהייט און גלייכבארעכטיגקייט,  

    וועלכס האט באאיינפלוסט אונזער סטעיט׳ס אינספירירנדע היסטאריע.״
   

עסאּפוס, אולסטער קאונטי, אלס איזאבעלא באומפרי, און האט   1797זי איז געבוירן פארשקלאפט אין 
איין יאר בעפאר לעגאלע שקלאפעריי האט זיך געענדיגט אין ניו   1826זיך באפרייט פון שקלאפעריי אין  

האט זיך געווינען א קלאגע צוריקצובאקומען איר זון, וועלכער איז פארקויפט געווארן   1828יארק. אין  
י אין טיפן דרום פון לאנד, אפצייכענענדיג איינע פון די ערשטע לעגאלע פעלער וואו אן  פאר שקלאפערי

    אמעריקאנער פרוי האט באקומען די אויבערהאנט אין געריכט קעגן א ווייסן מענטש.-אפריקאנע
   

געהאלטענע רעליגיעזע גלויבנס איז זי ארומגעפארן אלס א וואנדערנדע  -נאכפאלגנדיג איר טיף
גערין, דערציילנדיג דער ׳ווארהייט׳ איבער די שווערע אומגלייכקייטן מיטגעמאכט דורך מענטשן  פרעדי

פון קאליר און פרויען און גלייכצייטיג גערופן פאר סיסטעמאטישע ענדערונגען. נאכ׳ן זיך אויף ניי א  
עס פאר אבאליציע נאמען געבן סָאוזשּורנער טרּוט איז זי געווארן איינע פון דער לאנד׳ס פירנדע שטימ

קריג האט זי  -׳טע יארהונדערט. דורכאויס דעם בירגער19-רעכט אין די מיטל-און אוניווערסאלע שטים

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720109751087&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cac87c688f03940d717e608d9faf53e81%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637816753757099172%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=9oX4BOLZ5itlmBjG35e%2Bd3fORT25PUMc5tCKYHyddSw%3D&reserved=0


מענער ביורא, אן אגענטור  -רעקרוטירט מענער פאר׳ן פארבאנד ארמיי, און געארבעט פאר די פריי
ווייטער אדוואקירט פאר   וועלכער האט ארויסגעהאלפן די ניי באפרייטע שקלאפן. נאכ׳ן קריג האט זי

-, נאך אפריקאנע1883רעכטן. סָאוזשּורנער טרּוט איז געשטארבן אין -אוניווערסאלע שטים
רעכט אבער נאך פיר צענדליג יארן איידער דאס לאנד -מעריקאנער מענער האבן באקומען דעם שטיםא

    רעכטן.-האט אנגענומען פרויען׳ס שטים
   

, האט סטעיט פארקס אינסטאלירט א סטאטוע פון איר ביים מערב אריינגאנג צו דעם  2020אין אוגוסט 
אריבערגאנג איבער דעם הודסאן סטעיט היסטארישע פארק אין היילאנד, אולסטער קאונטי און עס  

יינע פון  רעכטן אין א צערעמאניע אין וועלכע א-׳סטן יארטאג פון פרויען׳ס שטים100געווידמעט צו דעם 
    אייניקלעך האט אנטיילגענומען.-אירע אור

   
סטעיט פארקס האבן זיך פאראייניגט מיט דעם נָאנּפרָאפיט ענווייראנמענטאלע גרופע ׳סצעניק הודסאן׳  

פארנעמיגע  -צו באשיצן לאנד פאר דעם נייעם פארק וואס איז פריער געווען באשטימט פאר א גרויס
מיליאן דאלערדיגן איינפקויף דורך סטעיט   13.5אנצירונג פאר דעם פריוואטע דעוועלאפמענט. פינ

- פארקס איז צוגעשטעלט געווארן דורך דער סטעיט ענווייראנמענטאלע באשיצונג פָאנד. ארום דריי
    פערטל פון דער ּפרָאּפערטי איז אין קינגסטאן, מיט דער רעשט אין אולסטער.

   
ברעכעריי,  -מאכן, שטיין-וען אן ארט פון צעמענט פראדוקציע, ציגלדי ּפרָאּפערטי, וועלכס איז אמאל געו

און אייז פארזאמלען, אנטהאלט שוין דער הודסאן ריווער בריקיַארד טרעיל. דער געפלאסטערטע טרעיל, 
וועלכס איז א טייל פון דעם עמפייער סטעיט טרעיל און דעם קינגסטאן גרינליין, האט זיך געעפנט אין  

אלס א פראיעקט פון דער שטאט קינגסטאן, וועלכס פארוואלטעט דעם טרעיל און   2020דעצעמבער 
פיסיגע  -150׳סצעניק הודסאן׳. עס טוט אנבאטן שטוינענדע בליקן פון דעם הודסאן טייך און דעם 

פעלזנס פון קאלעכשטיין און זאמדשטיין וואס האט געצויגן צעמענט פראדוקציע צו דעם ארט אנגעהויבן  
    ׳ער יארן.1840אין די  

   
״סטעיט פארקס שטאלצירט זיך א נאמען סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט, 

צו געבן צו אונזער נייסטן פארק אין פארעהרונג פון סָאוזשּורנער טרּוט, פון די ערשטע אנגעזעענע  
רעכטן. אין צוגאב צו ברענגען  שטימעס אין ניו יארק און שפעטער דעם לאנד פאר אבאליציע און פרויען׳ס 

איר געשיכטע צו באזוכער, וועט דער פארק אויך ערמעגליכן דאס אויסטייטשן דעם ארט׳ס 
געזעצענע געשיכטע און וועט העלפן באשיצן די עקאלאגיע פון דעם הודסאן  -אינדוסטריעלע און אלט

נג פון קינגסטאן און די ראיאנישע  טייך. דער נייער פארק וועט שטיצן די אנגייענדע עקאנאמישע אויפלעבו
קוואליטעט פאר איינוואוינער דורכאויס דעם יאר ווי  -טוריזם עקאנאמיע. עס וועט בענעפיטן דעם לעבנס

    אויך צושטעלן א הויפט נייע הודסאן וואלי אטראקציע פאר באניצער פון דעם עמפייער סטעיט טרעיל.״
   

קזעקיוטיוו דירעקטאר דזשאשוע לעירד האט פאליסעידס אינטערסטעיט פארקס קאמיסיע ע
״מיר זענען באגייסטערט אז אונזער נייסטע סטעיט פארק וועט פארעהרן סָאוזשּורנער טרּוט  געזאגט, 

און איר אויסערגעווענטליכע געשיכטע אלס אן אבאליציאניסט און א שטימע פאר פרויען׳ס רעכטן. מיר  
ע און אויף אויסצוטייטשן דאס איבערמאכן דעם געוועזענעם  קוקן ארויס אויף צו דערציילן איר געשיכט

די   אינדוסטריעלן ארט אויף א הערליכן און דראמאטישן לאנדשאפט מיט א בליק איבער׳ן הודסאן טייך.
קאמיסיע וויל אויסדרוקן איר דאנקבארשאפט צו גאווערנער האוקול, סטעיט פארקס קאמיסיאנער  

   ׳ פאר זייערע באמיאונגען צו באשיצן דעם לאנד.״ קולעסייד און צו ׳סצעניק הודסאן

  

׳סצעניק הודסאן׳ פריידט זיך אז , ״׳סצעניק הודסאן׳ פרעזידענט נעד סוליווען האט געזאגט
גאווערנער האוקול האט אויסגעקליבן צו פארעהרן דאס לעבן און שאפן פון סָאוזשּורנער טרּוט דורך א 

נאמען געבן דעם פארק נאך איר. דורך איר קוראזש און איינדרוקספולע שטימע פאר גערעכטיגקייט און  
נויטיגן  -וואס קלינגט נאך שטארק אן אין דעם העכסטגלייכקייט פאר יעדן, האט זי געשטעלט א מוסטער 



און וויכטיגן אנגייענדן צוועק. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער קעטי האוקול און סטעיט פארקס  
קאמיסיאנער עריק קולעסייד פאר׳ן אנפירן דער סטעיט׳ס איינקויף פון דער פרעכטיגער ּפרָאּפערטי, רייך  

ייט פאר פובליק פארגעניגן. דאס צוגעבן צו דעם ניו יארק פארק סיסטעם איז  אין היסטאריע און מעגליכק 
ריכטיג א וויזיאנערישע טריט, און מיר סאלוטירן זייער צוזאמארבעט אין דעם געשפרעך אקציע. ׳סצעניק  

הודסאן׳ קוקט ארויס אויף ווייטער צו קאאפערירן מיט סטעיט פארקס, די פאליסעידס אינטערסטעיט 
מיסיע, און די קינגסטאן און אולסטער קאמיוניטיס אזוי ווי מיר דרייען איבער דער  פארק קא

אינדוסטריעלער ארט אויף א באגייסטערנדע ארט פאר יעדן זיך צו באהעפטן מיט די אפנלופטיגקייט,  
געזעצענע און לעיבָאר היסטאריע און איינער דעם אנדערן. מיט איר אייגנארטיגע  -דער ראיאן׳ס אלט

בינאציע פון נאטורליכע שיינקייט און היסטאריע, האב איך קיין שום ספק נישט אז סָאוזשּורנער  קאמ
טרּוט סטעיט פארק וועט גיך ווערן איינע פון דער ראיאן׳ס הויפט פארוויילונגס דעסטינאציעס. מיר ווילן  

אונזער איינקויף  אויך אנערקענען סצעניק הודסאן׳ס ברייטהארציגע שטיצער וועלכע האבן ערמעגליכט 
פון דער ּפרָאּפערטי, די וועלכע האבן געארבעט מיט אונז צו ראטעווען די ּפרָאּפערטי פון דעוועלאפמענט  

יאר צוריק, און ׳סצעניק הודסאן׳ בָאורד מיטגלידער און שטאב פאר זייערע וויכטיגע ראלעס ביי יעדע  
    פאזע פון דעם פראצעס.״ 

  

לירן באגרעניצטע פארקינג און הייקינג טרעילס צוצושטעלן פובליק צוטריט  סטעיט פארקס וועלן אינסטא
פאר פאסיווע פארוויילונג דעם פרילינג. ביז דעמאלס, אויסער דער הודסאן ריווער בריקיַארד טרעיל, איז  

דער ּפרָאּפערטי נישט אפן צום דעם פובליק. ׳סצעניק הודסאן׳ האט שוין אויסגעפירט א גרונטליכע  
   ע פון דער ּפרָאּפערטי׳ס עקאלאגישע, געאלאגישע און קולטורעלע אוצרות. שטודי

  
אונטער אן אפמאך, סטעיט פארקס,׳סצעניק הודסאן׳, און די פאליסעידס אינטערסטעיט פארק קאמיסיע  

וועט ארבעטן געמיינזאם און פארבעטן פובליק אריינזאג אויף וויאזוי סָאוזשּורנער טרּוט סטעיט פארק  
יעריגע  -זיין אנטוויקלט. ׳סצעניק הודסאן׳, וועלכס וועט אפערירן דעם פארק אונטער א פינף וועט

אפמאך, האט שוין געהאלטן פובליק זיצונגען אויף דער טעמע און מער זיצונגען וועלן אויסגעמאלדן ווערן  
 דורך די צוזאמארבעטער אין דעם צוקונפט.  

  
״די וויזיאנערישע באמיאונג אריינצוברענגען דער  , אגטסטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געז

שטאט קינגסטאן אין דעם ניו יארק סטעיט פארקס סיסטעם האט טיפע באדייט אין אונזער קאמיוניטי.  
דאלער אין סטעיט פינאנצירונג צו שטיצן דעם זיגרייכן   200,000איך בין שטאלץ צו האבן פארשאפן 
נאטור ארט צו אונזער קאמיוניטי און  -סארטיגע גרינע-איר-פון-ן ערשטפראיעקט, וועלכס וועט ברענגען א

גלייכצייטיג שאפן א דענקמאל צו איינע פון די מערסט שאפערישע פיגורן פון אונזער קאונטי, סטעיט און  
סָאוזשּורנער טרּוט. איך דאנק גאווערנער האוקול, סטעיט פארקס און ׳סצעניק הודסאן׳ פאר׳ן   —לאנד 

ם היסטארישן אינוועסטירונג אין קינגסטאן כדי אז מיר וועלן קענען שטאלצערהייט  מאכן דע
שטח אין אונזער שטאט׳ס ערשטע סטעיט -רייכער שטרעקע פון לאנד-טראנספארמירן דער היסטאריע

   פארק.״
   

״גאווערנער האוקול זעצט פאר ווייטער צו ווייזן איר   מיטגליד קעווין קעהיל האט געזאגט,-אסעמבלי
היינט איז דער לעצטער   קענטעניס, זארג און ענערגיע אויפ׳ן חשבון פון יעדן אין אונזער געגנט.

א נאמען געבן דעם פארק פאר איינע פון די וויכטיגסטע מענטשן פון אונזער קאמיוניטי,   ביישפיל.
ט צוגעפאסט. עס איז בלויז עטליכע הונדערטער מעטער ארויף דער  סָאוזשּורנער טרּוט, איז גאר גו

ליניע, צו סלעיטסבורג און דער רַאונדַאּוט קריעק וואו טרּוט, דעמאלס באקאנט אלס איזאבעל  -ברעג
בומפארד, א יונגע מיידל, זיך געשלעפט איבער עטליכע מייל, יעדן איינציגן טאג, איבערגיין דעם קריעק  

הויז באזיצט און אנגעפירט דורך אירע  -ָאט פליטע, מיט צוגעהערן פאר דעם גאסטאויף א סקיליּפ
פארשלאפער. די סטאטוע וואס שטייט אין צענטער פון ּפָארט אּוווען און וואס מאלט אפ די יונגע  

צענערלינג מיידל, אויסגעניצט אויף בייזן אבער דאך א שטארקע און אנטשלאסענע, איז א שארפע 
און    ואס אונזער קאמיוניטי איז נישט אויסגעשלאסן געווארן פון די פחדים פון שקלאפעריי.דערמאנונג ו



עלטערן האבן טאקע אפילו נישט געמאכט קיין אונטערשייד צווישן ערוואקסענע -געוויסע פון אונזערע אור
נערקענט און קינדער אין זייער אויסניץ פון אנדערע מענטשן. אבער דאס א נאמען געבן דעם פארק א

אלע גרויסקייטן פון סָאוזשּורנער טרּוט און די ווירקונג וואס זי האט געהאט אויף פרייהייט, ווייזנדיג  
שטארקייט ביים אויסשטיין שוועריגקייטן און דורכדעם אינספירירט א גאנצן לאנד. זאל יעדע באזוכער 

יוניטי און דאס געדענקען אלס דער זיך אפשטעלן א מאמענט אריינצונעמען די שיינקייט פון אונזער קאמ
 היים פון דעם וויכטיגן נאציאנאלן פירער.״  

   

קינגסטאן לאנד טרָאסט עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון קולטורעלע באשעפטיגונג און 
״דער פארק, א נאמען געגעבן נאך אונזער  שטאנדהאפטיגע לעבן שאניקווא באודען האט געזאגט, 

דוואקאט, סָאוזשּורנער טרּוט, איז א ריזיגע כבוד און דענקמאל צו דעם  ראיאן׳ס אינספיראציאנאלע א
לעבן און שאפן פון אירע אויסערגעווענטליכע העלדישקייט. עס איז מיין האפענונג אז דער לאנד איז א 

מקום מנוחה פון זיך אננעמען פרישע כוחות וועלכע עס מאכט טיפער אונזער שעצונג פון נאטור׳ס  
נויטיג צו דער עקזיסטענץ פון אלע  -ייט און די אינטערקאנעקשענס וועלכע זענען העכסטוואונדערליכק

   לעבנדע מענטשן.״
  

״סָאוזשּורנער   הודסאן ריווער וואלי גרינוועי עקזעקיוטיוו דירעקטאר סקאט קעלער האט געזאגט,
לט צו אייגנארטיגע  טרּוט סטעיט פארק איז אן איקאנישער הודסאן טייך ּפרָאּפערטי וועלכע עס שטע

לופט ערטער, און עקאלאגישע בענעפיטן פאר ניו יארק איינוואוינער און  -פארוויילונגס און אפענע
באזוכער. צוקונפטיגע פארק פארבעסערונגען וועלן פארשטערקערן פובליק צוטריט געשאפן דורך דער  

וויכטיגע פארבינדונג  -א קריטיש הודסאן ריווער בריקיַארד טרעיל פארענדיגט פאריגעס יאר, וועלכע איז
    אין דער הודסאן ריווער וואלי גרינוועי און עמפייער סטעיט טרעיל אין קינגסטאן און אולסטער קאונטי.״

   
-״נאך יארן זיצן פארלאזט וועט די אייגנארטיגע אינער קינגסטאן מעיאר סטיוו נאבעל האט געזאגט,

ין אפן פאר קינגסטאן איינוואוינער צו קענען געניסן פון אירע  שטאטישע ּפרָאּפערטי, צום ערשטן מאל, זי
ברעג. מיר קוקן  -שטוינענדע בליקן, אויסטערלישע טרעילס, און הערליך שיינע הודסאן טייך וואסער

ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט אלע אונזערע צוזאמארבעטער דאס צו מאכן אן ערשטראנקיגן פארק  
פאר יעדן און יעדע איינוואוינער פון קינגסטאן און אונזערע ארומיגע    וועלכע עס איז צוטריטליך

-קאמיוניטיס. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו אונזערע פארקס און אפענע
    ערטער און אויך פאר אנערקענען סָאוזשּורנער טרּוט׳ס געשיכטע דא.״-לופט

  
ּפרָאּפערטי, זענען אוועקגעפירט געווארן אלטע פארלאזטע צעמענט סיילאס און פאראיאר זומער אויפ׳ן  

צוויי אלטע געביידעס פון דער צעמענט אינדוסטריע אויף צו פארבעסערן דעם ארט׳ס זיכערהייט, ווי אויך  
  ,פארברייטערן ערטער פאר צוקונפטיגע פראגראמירונג און פארקומענישן. פארבליבענע געביידעס

  פילע אויך  ווי פעריאדע, מאכן-ציגל ארט׳ס דעם פון נאך שטאל אייזל און  קוימען דעם רעכנטאריינגע
  ריווער  הודסאן  די  פון  זען קען מען ועלכעו  אינדוסטריע צעמענט דער פון   סטרוקטורן נידעריגערע

  דעם אין  איינגעפלאכטן און אויסגעטייטשט ווערן צו פאטענציעל  די האבן טרעיל, בריקיַארד
געוועזענע שטיינברעכן גרובער אויף דער ּפרָאּפערטי זענען אנגעפילט געווען מיט וואסער,   דשאפט.לאנ

    און כאטש נישט פאסיג פאר שווימען, קען עס אבער אויסהאלטן פיש.
   

דער ארט איז א טייל פון דער טראדיציאנעלע היימלאנד פון דעם עסאּפוס שבט פון די לענעפי, וועלכע  
׳ער ווען זיי זענען ערזעצט געווארן דורך  1600וינט אין דעם געגנט פון קינגסטאן ביז די  האבן געווא

אייראפעאישע קאלאניסטן. אין צוגאב צו דערציילן דער געשיכטע פון דעם עסאּפוס, וועט דער ארט  
  פעאיגקייט פון-ערלויבט פאר דאס אויסטייטשן אינדוסטריעלע געשיכטע, געאלאגיע, די ווידערשטאנד

אונזער נאטורליכע ענוויירָאנמענט, און די באדייטנדע ראלע פון די הודסאן וואלי אין דעם דעוועלאפמענט  
   פון ניו יארק סטעיט און דעם לאנד.

   



בעפאר דאס איינקויפן דעם ׳סצעניק הודסאן׳ זענען די געוועזענע צעמענט שאכטע און פראצעסירונג  
באניץ ארט, א  -יוניט געמישטע-1,682ימט פאר אנטוויקלונג אין א טיילן געווען באשט-איינריכטונג ערד

    פראיעקט וועלכס האט געצויגן באדייטנדע פובליק זארג.
   

דאס אפקויפן פון ׳סצעניק הודסאן׳ איז געמאכט געווארן מיט שטיצע פון פריוואטע ביישטייערער  
פאנדעישען,    PCLBרידזש פָאנד, דער אריינגערעכנט פילאנטראפן עריק און ווענדי שמידט, דער וואלב

שטח אפקויף, קעראלין מארקס בלעקוואוד, -די קעטרין דָאבליו. דעיוויס פָאנד פאר הודסאן טייך פארק
    וויל ניקסאן, איליאנא קעי. וואן מיטערען, סּו סיע, סטיווען האל און ראבערט לאנערגאן.

   
  250ון היסטארישע אפהיט האט אויפזיכט איבער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, א

איינצעלנע פארקס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, און שיף ארויספאר פונקטן, וועלכע  
. פאר מער אינפארמאציע איבער 2020מיליאן מענטשן אין  78זענען באזוכט געווארן דורך א רעקארד 
 NY, דאונלאד׳ט דעם אומזיסטן www.parks.ny.govבאזוכט סיי וועלכע פון די פארוויילונגס ערטער, 

State Parks Explorer  אויך, פארבינדט אייך מיט אונז אויף   .518.474.0456מאביל עּפ אדער רופט
    פעיסבוק, אינסטעגרעם און טוויטער.
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