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Kedves Cserkésztestvérem! 

 

Mire gondolsz, mikor valaki említi Sík Sándor cserkész Parkot, Fillmore, 

New Yorkban?  Talán a gyönyörű erdőkre, amik tavasszal halvány zölddel 

igyekeznek, nyáron dús levelekkel nyújt hűvös árnyékot a meleg naptól, ősszel 

pedig sárgába, narancsba, pirosba indul szüreti bálba?  Talán a számtalan 

csillagokra, amik éjjel kísérnek, és a gyakori hullócsillagokra, amik külön reményt 

ígérnek?  Talán a Fenyőkatedrálisra, ahol a fák maguk mintha utat kínálnak nekünk 

a föld és ég között?  Talán a sok élményre, amit ott tapasztaltunk, mint például 

vezető képző táborok, jubileumi táborok? Vagy a sok cserkész testvérre, akit ott 

ismertünk meg, de életünket mostanáig is gazdagítják?  Vagy talán tábortűzre és a 

szeretetkörre, amit szívünkbe elrejtünk, hogy lángja tápláljon még otthon is?   

 

Nem rég, volt lehetőségünk megvásárolni 52 acre-t ami Sík Sándor Park 

mellett fekszik.  Mivel növekszik szövetségünk, ezt a földet már egyre gyakrabban 

használtuk táborokra, mert már nem fértünk el a Parkban.  Például, 2016-ban 

Jubileumi táborra Fiú II, illetve Besztercebánya volt azon a telken.  Nagy 

szerencsénk volt eddig a szomszédjainkkal.  Sajnos, tavaly mikor meghalt annak a 

teleknek a tulajdonosa, családját nem érdekelte, hogy eddig mi volt, egyszerűen el 

akarták adni.  Azért hogy a cserkész park jövőjét biztosítsuk, hogy több cserkésznek 

nyújthassunk olyan élményt, amiben Te is részesültél, azért hogy ne vegye meg 

valaki, aki nem lenne szimpatikus felénk, nagyon fontos volt, hogy megvásároljuk 

magunknak ezt a telket.   

 

Ezért most arra kérnénk, amennyiben értékeled cserkész múltadat, 

amennyiben szeretnél segíteni és biztosítani Sík Sándor Cserkész Park jövőjét és 

további generációknak is élményt nyújtani, vagy amennyiben éppen keresel egy 

újabb adólevonást: hogy anyagilag támogassad ezt a telekvételt. 

 

Csekket lehet küldeni (megjegyzésekhez írni hogy „Telek”): 

 

Hungarian Scout Fund 

PO BOX 771571 

Lakewood OH 44107 

 

Vagy lehet adományozni online, PayPal használatával (megjegyzésekhez írni, hogy 

„Telek”) 

: 

http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/mindenmas/adomanyok/adoma

nyok.php 

 

 

Hálás köszönettel kívánok további Jó Munkát! 

 

 
Nádas Krisztina 
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