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Kedves Támogatónk! 
 
 
A Sík Sándor Cserkészparkot 1963 őszén négy előrelátó KMCSSZ cserkészvezető: Bodnár 
Gábor, Gerencsér István atya, Kővári Lajos atya (Ubul bá) és Dr. Némethy György, súlyos 
anyagi áldozatok vállalásával megvásárolta a mai területet közel Fillmore faluhoz New York 
állam nyugati részén.  Az évek folyamán sok ezer magyar cserkész ott táborozott az 
akadályversenyeken, a vezetőképző táborokon, a magyar iskola táborokon, a regös táborokon, 
és valamennyi csapattáborokon vagy kirándulásokon. 
 
Szövetségünknek az egyik legnagyobb, esetleg a legnagyobb, évi kiadása a központi  
Sík Sándor Cserkészpark fenntartása és fejlesztése.  A park 2014-ben ünnepeli az 50. 
évfordulóját.  Az 1964. májusában tartott akadályverseny volt az első program és ugyanekkor 
történt a park felszentelése is.  (Lásd a park honlapját további érdekes információkért.)  
  
Bár a központi parkunk általában nagyon szép állapotban van, állandó javításokra és 
karbantartásokra szorul.  Közel 50 év után az eredeti épületeknek és más infrastruktúrának  
felújításra vagy új építkezésre van szüksége. 
  
A minden évben megtartott rendszeres programok jól kihasználják mindazt, amit kedves 
parkunk ajánl.  A közeljövőre nézve, 2014-ben a 75. évforduló alkalmával tartandó Pax-Ting 
megünneplés, valamint 2015-ben a következő Jubileumi Nagytábor jobban megerőltetik a park 
infrastruktúráját és úgyszintén a kasszánkat. 
 
A park 50. arany évfordulójára egy nagyszabású pénzgyűjtő akciót szervezünk.  A begyűjtött 
pénzt a következő célokra szeretnénk fordítani: 
 

• A park évi kiadásai, fenntartása és karbantartása, kb. $50,000.  Ehhez hozzátartoznak 
az útjavítások, az erdőirtás/tisztítás, az esővíz levezetés, a földtöltés, a kútjavítások, a 
gyengélkedőn javítások, a főkonyha épületjavításai és új konyhafelszerelések, továbbá az 
épületek rendszeres festése. 

• A kinti illemhelyek (WC-k) mind lecserélésre szorulnak.  Az új műanyag WC-k, kb. 20 
db., kb. $40,000.  A műanyag WC-k modernek, automatikus lámpafénnyel vannak ellátva, 
és a színei elvegyülnek az erdőben.   

• Az új segédtiszti barakkra nagy szükség van, kb. $40,000-ba fog kerülni.  (Az építkezés 
erre már elkezdődött a beérkezett adományokból)   

• Egy nagy pavilonra már évek óta szükség lenne, ami alatt gyülekezhetnénk programokra, 
mise/istentiszteletre, étkezésre és tábortűz megtartásra eső esetén, kb. $50,000. 

• A Genetta Ház lebontásra vár és helyére egy új épület szükséges, kb. $100,000. 
 
Évről évre csupán annyi adomány és részvételi díj jön be, hogy éppen csakhogy tarthassuk a 
jelenlegi színvonalat.  Nincsen elég pénzünk javítani azt, ami hosszú évek után elöregedett, és 
amivel felépíthessük azt, ami szolgálni fogja cserkészeinket a következő 50+ évben.  Ezért 
nagyon szükséges ez a rendkívüli nagyszabású pénzgyűjtő akció. 
 
Cserkészeink négy világtájról jönnek táborozni a központi parkba. Ennek az 50. évforduló 
mérföldkőnek a megünneplése egy kitűnő alkalom hozzásegíteni a sikeres részvételüket. 
 



 
Segítséged nagyon fontos lenne fedezni céljainkat.  Kérjük adományoddal támogatni 
munkánkat, különlegesen a cserkészpark fejlesztését.  Minden ezerdolláros és nagyobb 
adomány nyíltan el lesz ismerve, az egyik épületben a parkban.  Ha szeretnél egy 
nagyszabású adományt adni egy épület elnevezésére vagy valaki emlékére, akkor kérem 
vegyed fel a kapcsolatot közletvenül velem.  Már tavaly elkezdtük a gyűjtést és eddig szép 
eredménnyel hozzájárultak a Sík Sándor Cserkészpark fejlesztéséhez (lásd a honlapunkat). 
 
A jelszavunk szellemében: „Építsünk egy jobb táborhelyet, hogy különb vezetőket 
nevelhessünk a jövőnek!”, gondolj arra, mennyi örömet fogsz hozni nem csak azoknak a 
cserkészeknek, vezetőknek akik a cserkészparkban táboroznak és fejlesztik a cserkész- és 
magyarságismereti tudásukat, hanem az örömet, amit ezek a cserkészek és vezetők 
továbbadnak tanulásukból a következő generációnak.  Újoncvezetőink pedig segítségeddel 
felkészülnek megállni a helyüket nem csak a cserkészetben, de túlmenőleg a mindennapi 
társadalomban is. 
 
Adományodat küldheted csekkben a Hungarian Scout Fund névre kiállítva, a P.O. Box 
35612, Canton, Ohio 44735 címre.  Jegyezd fel a csekken, hogy adományod a Sík Sándor 
Cserkészpark részére van szánva.  Adományodat küldheted biztonságosan úgyszintén 
hitelkártyáddal az adomány oldalon a cserkészpark honlapján: www.sscspark.com.  A 
honlapon a PayPal-on keresztül is lehet egyenest a bankszámládból átutálni adományodat a 
Szövetséghez. 

 
Nemes célunk nem csak a Cserkészparkunkat fejleszti, hanem minden jövendőbeli magyar 
cserkésznek biztosít hosszú távlatra egy központi helyet, ahol a szabadban a természet 
szépségében táborozhat.  Remélem, számíthatunk segítségedre! 
 
 
Tisztelettel,  
 
Horváth Mihály                                                    
 
Sík Sándor Cserkészpark                                           
50. Évforduló 1964-2014                                                         Adományozó lehetőség a  
Pénzgyűjtő Akció Igazgató                  Cserkészbolt honlapon.                                                 

 
 
 
 

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

 
 
 
         ---------------------------------------------------------------------------------   a szelvény itt levágható   -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Adományom a Sík Sándor Cserkészpark fejlesztésére 
 
Név: _______________________________   Adományom:  $________ 
 
Cím: _______________________________   Város: _______________ 
 
Állam/Ország: ________________________  Email: _______________ 
 

       Csekk a következő címre küldhető:  Hungarian Scout Fund, P.O. Box 35612, Canton, OH 44735 USA 
      
         Látogassa meg a honlapunkat, www.sscspark.com, ahol biztonságosan is lehet adományozni! 


