A Sík Sándor Központi Cserkészpark
A Cserkészpark a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek a központi táborhelye ahol a
vezetőképző táborok, a nyári magyar iskola, a központi akadályversenyek, a regös hétvégék és a
magyar cserkészcsapatok nyári táborai találnak otthont. A Sík Sándor Cserkészparkot 1963
őszén négy előrelátó KMCSSZ cserkészvezető: Bodnár Gábor, Gerencsér István atya, Kővári
Lajos atya és Dr. Némethy György, súlyos anyagi áldozatok vállalásával megvásárolta a mai
területet közel Fillmore faluhoz New York állam nyugati részén.
A parkot Sík Sándor után nevezték el, aki Magyarországon mint pap, cserkészvezető, közép
iskola tanár és költő tevénykedett (ő írta a cserkészinduló szövegét!). Egy pár hónappal a park
megszerzése előtt halt meg. A park hivatalos megnyitása 1964 májusában történt és 2014-ben
ünnepeljük az 50. évfordulóját.

Nem messze Buffalótól
délkeletre, kb. 60 mérföldre
mérföldre (100 km.) autóval
másfél óra távolságra, az
USA-Kanada-i határtól,
Fillmore New Yorkban, 75
holdon (106 acre) terül el a
Cserkészpark. Területét
fenyvesek (60,000 fa),
lombos erdők, rétek,
csalitok fedik. Ez a szellemi
é s ne ve lés i kö zpo n t
g yö n yö r ű e n me g fe l e l
majdnem minden fajta
cserkészprogramnak a mai
fiatalságnak.
♦ A vezetőképzésnek valóságos szíve ez a park. Végleges és
állandó otthont kapott a Szövetség vezetőképzése.
Vezetőink igyekeznek eljutni oda, vezetői képességüket
fejleszteni. Minden évben kb. 300 cserkész és
cserkészvezető bevándorol Európából, Ausztráliából, DélAmerikából, az Egyesült Államokból és Kanadából tovább
fejleszteni cserkész tudásukat és új ötleteket gyűjteni. Majd
otthon gazdagítják fiatal magyar cserkészeiket élményekkel
dús programokkal.

Gyors adatok a parkról

♦ Mióta a park megnyílt, májusban szintén hagyományos az

•

1964 májusban nyílt
76 hold terület (106 acre)
Magasság kb. 580 méter
(1,900 láb)
14 épület, konyha és
gyengélkedő beleértve
6 kút ivóvízzel
Áram, telefon, világháló
Vezetőképzés
Nyári Magyar Iskola
Őrsi akadályverseny
Regös hétvég
Nyári csapattáborok
10993 County Road 15
Fillmore, NY 14735
585/567-8594 tábor alatt

évente tartott központi akadályverseny hétvége. A közel
400 résztvevő cserkésztől (10-16 évesek) hangos az
erdő. Az őrsök egymással vetélkednek, bemutatják cserkész
elméleti és gyakorlati tudásukat.

•

www.sscspark.org

♦ A kiképzőtáborok előtti időszakban a parkban levezessük a

hagyományos, kéthetes Nyári Magyar Iskolatábort. Az
iskolatáborban kb. 100 gyerek (8-14 éves) és tanár magyar
nyelvű aktivitásban, délutánonként szakköri
foglalkozásokban, kirándulásokban és fürdési
lehetőségekben részesülnek. Mindezt kortárs közösségben,
életkornak, nyelvismeretének megfelelő csoportokban.
Fejlesztik tudásukat a magyar nyelvben, történelemben,
földrajz-néprajz és irodalomban vidám nyaralási körökben.
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♦ Majd októberben, a regös cserkészeink hangja járja be a Fillmore-i dombokat. Negyventől

hatvan fiatal gyülekezik a hivatalos központi regös táborra. Célúk évről évre mindig egy
másik magyarországi tájegységnek a helyi táncait, nótáit, szokásait és hagyományait
alaposan elsajátítani.
♦ A nyár folyamán több csapat az Egyesült Államok és Kanada keleti városaiból felhasználja

a lehetőségeket itt táborozni. A Letchworth nevű állami park sok kiránduló ösvénnyel,
gyönyörű vízesésekkel és vonzó úszómedencékkel csak egy rövid 30 perces autóút
távolságra találhatók a cserkészparktól.

Építsünk egy jobb táborhelyet, hogy különb vezetőket nevelhessünk a jövőnek!

