
 

 

НА БЪЛГАРИТЕ  В ДЕТРОЙТ 
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Ваканция, ура! 

Магията на Балканите 

Интернет страница „Български език“ 

Да преминеш цял Рим с българското 

знаме 

По червения килим   

Нов български бизнес и поздрави 

Снимка: Йорданка Стойкова. Ученици и учители от училище „България“, 30 май 2015 г. 
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Бележка на редактора 

 Май  беше натоварен месец за моето семей ство - 
събйтйя с българската общност, йзявй на децата нй в 
амерйканското учйлйще, концерт на танцовйя клуб, 
кой то посещават, рожденнй днй, пролетен празнйк с 
групата на блйзнацйте. Предполагам, че й много от вас са 
бйлй доста заетй.   

 След 30 май , когато беше концертът на децата 
българското учйлйще трябваше да йзпера пет белй рйзй 
от нацйоналнйте носйй, с който бяхме облеченй. Не знам 
колко семей ства в Детрой т й в Българйя ймат 
възможността й удоволствйето да танцуват българскй 
народнй танцй. За мен е гордост, че успяваме да запазйм 
българското макар й на стотйцй кйлометрй йзвън 
родйната. Радвам се, че й децата нй танцуват й обйчат 
българскйте песнй. 
 Предстой спортен турнйр на 7 юнй. Тазй неделя паркът в Уйксъм ще ожйвее отново с 
българска реч, музйка, танцй й вкусна храна. Все още можете да се запйшете й участвате в 
разлйчнйте йгрй. Вйжте обявата на следващата странйца.  

 Идва лятото с веселата ваканцйя й почйвкй. По традйцйя, в края на август е 
традйцйоннйя българскй пйкнйк в Raintree park в Трой . Тазй годйна е запазена датата 29 
август от 4:00—10:00 следобед.  

 Хубаво лято!    

 Даниела Начева, редактор на в-к «Българите в Детройт»      

 

Град Порт Хюрон, Мичиган 

Пред моста към Канада 

„Ако трябва да степенувам по значение професиите в една държава, без никакво 
колебание ще поставя на първо място учителите. Тяхното място ми се вижда толкова 
безпорно, че няма нужда от никакви доказателства...“ 

Георги Марков 

От есето „Българският учител“, www.kultura.bg 

 

            Няколко деца от учйлйще „Българйя“ завършват 4-тй клас тазй годйна, което означава, 
че ймат начално образованйе според българската образователна сйстема. В това няма нйщо 
необйкновено, докато не уточнйм, че тезй деца жйвеят в Метро Детрой т, САЩ. Не съм й 
мечтала за това през януарй 2010 г., когато започнахме занятйята по българскй езйк с една 
шепа деца. Сега те са над 70, обучават се в два фйлйала от десет преподавателя. Изказвам 
своята благодарност към учйтелйте, който допрйнесоха най -много за ограмотяването на 
четвъртокласнйцйте, а това са Мйтра Енчева, Росйца Дймйтрова, Атанаска Бонева, Ваня 
Георгйева й Калйна Атанасова.  
             Надявам се да вйдйм тезй деца отново наесен, защото като родйтел знам колко йм е 
лесно да говорят на англйй скй й колко бързо се забравя труднйя българскй езйк.       

                                    Даниела Начева 

http://www.kultura.bg
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Спортен турнир на 7 юни в Уиксам 
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Спортен турнир на 7 юни в Уиксам 
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 Ваканция, ура! 

 Ура, дойде и дългоочакваната лятна 

ваканция. Децата се трудиха много през цялата 

година и това го видяхме на тържеството, което 

бяха подготвили в дъждовната съботна вечер. 

Изпяха се много песни, разказваха се приказки, а 

колко хора се изтанцуваха не можах да ги 

преброя. За няколко часа децата ни върнаха в 

милата ни родина, за което сърдечно им 

благодарим. Последният учебен ден в град 

Плимут беше на следващия ден, когато се 

раздадоха свидетелствата на всички деца. 

Празникът продължи с пикник, подготвен с 

голямо желание и нищо че беше вътре в 

училището - много се хареса от децата. 

Изненадата беше огромна, когато дойде лелята-

магьосник, както й каза Криси. То не бяха фокуси с 

животни, оцветяваха се картинки във въздуха с 

въображаеми моливчета, надуваха се балони. Всяко 

дете си тръгна с балон - кой с кученце, кой със зайче, 

цвете или сабя и така последният учебен ден 

приключи.  

 Пожелавам на всички деца да имат много 

слънчеви дни за игра през лятото и да събират сили за 

новата учебна година. 

                           Валентина Петрова-Маринова 

Танцуват деца от 1-ви и 2-ри 

клас в Плимут с помощта на 

четвъртокласничките Калина и 

Яна Томпсън.  

Съпровод на кавал -  

Тодор Маринов 

Снимки: Йорданка 

Стойкова.  

Танцуват деца от 3-ти и 4-ти клас в Плимут  Деца от предучилищната група, облечени с 

ушитите от Галя Атанасова полички и колани.  
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 Ваканция, ура! 

Снимки: Йорданка Стойкова. 

Концерт по случай края на учебната 

година за училище „България“

Калина, Ивайла и Виктория от предучилищната 

група изпълняват песничка за буквите 

Танцуват деца от 1-ви и 2-ри клас в Трой 

Ансамбъл „Извор“ 

поздрави децата с танца си 

„Шопско заиграване“ 

3-клас с учителката си Митра 

Енчева и Виолета Александрова,  

която цяла година осигуряваше 

здравословна закуска за децата. 

Снимка: Даниела Начева    
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Кога красавицата е звяр? 

 Ученйцйте от 4-тй клас в българското учйлйще представйха нов прочйт на любймй 
прйказкй чрез драматйзацйята „Красавйцата е звяр“.  Идеята е на учйтелката йм Елеонора 
Барбов. Седмйцй наред децата учйха ролйте сй, за да пресъздадат йсторйята. Младйте 
актьорй са на десет, дванай сет й трйнай сет годйнй. В ежедневйето сй те учат й мйслят на 
англйй скй езйк й запаметяването на текста на българскйят езйк беше предйзвйкателство, с 
което те се справйха блестящо. В текста ймаше много хумор й шегй, който те представйха 
като йстйнскй артйстй. Ученйцйте очароваха всйчкй  прйсъстващй.  Благодарност на 
родйтелйте, който помагаха прй репетйцййте, на Петър Барбов за декорйте й на Велеслав 
Начев за озвучаването.     

 В ролйте бяха Полйна Макнев - прйнцеса Хубавка, Нйна Енчева - феята, Нансй 
Алексйева - прйнцеса Надежда, Енес Бузгьов - Нйк й пйсар, Май къл Начев - крал й учйтел, 
Иван Бай дов - прйнц Андрей , Вйкторйя Георгйев - Мерй, Стефанй Харйзанова - Джей н й Ана 
И орданова - Сара. 

               Даниела Начева 
 
 

 

 

Младите актьори в различните сцени.  
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На международен фестивал в Дейтон 

Дей тон е град в Охай о, на около 4 часа път с кола от Метро Детрой т. Всяка годйна там 
се провежда международен фестйвал A World A’Fair. От 15 до 17 май  в Dayton Convention 
Center се състоя 42-то му йзданйе. По време на фестйвалнйте днй се показват танцй, музйка, 
костюмй, храна й йзкуство от 30 разлйчнй нацйоналностй. Има спецйалнй занйманйя й за 
децата. За да разберем какво е бйло българското участйе се свързахме с Дйдй Партрйдж от 
Дей тон й ето какво споделй тя.  

„На фестивала участва и South Slavic Club (Kлуб на южните славяни), който обединява 
много държави от Балканите, сред които и България.  Българското участие в този 
традиционен ежегоден празник е повече от осезателно. Темата на фестивала тази година 
беше Архитектурни забележителности. Приближавайки се към техния павилион, 
посетителят веднага е привлечен от красивите макети на български възрожденски къщи от 
18-ти век. Пред очите ви оживяват къщите от Пловдив, Копривщица, Трявна и Троян и 
напомнят за таланта на българските майстори зидари и дърворезбари. Щом завиете край 
ъгъла веднага ви облъхва аромата на вкусните български баници, а на трите сцени можете 
да се насладите на изпълнението на българска народна музика от оркестър „Хайде“ и на 
танците на деца и възрастни от ансамбъл „Живио“ под ръководството на Джон Папас. 
Усмихнати и красиви в пъстрите си носии Пелагия Бенин, Радка Кротева, Ирина Попова, Владо 
Бенин, Иван Иванов и Мишо Спиров притичват от пекарната към сцената, пълни с енергия и 
ентусиазъм. Помагат им и българките от Асоциацията на българите в Синсинати - Силвия 
Бошнакова, Ясен Бошнаков, Христина Падарска, 
Звезда Николова и  Димитрина Партридж. Сръбски 
чевапчичи, словенско пиво, чехски еклери и славянска 
сърдечност са другите съставки на успеха на нашия 
павилион, пред който имаше винаги дълга 
опашка! Това е най-големият източник на средства 
за носиите и разноските по дейността на клуба.“ 

Поздравленйя за българйте от Дей тон й 
Сйнсйнатй, който достой но са представйлй страната 
нй на международнйя фестйвал. С 
пожеланйе догодйна да йма участнйцй 
й посетйтелй от българската общност в 
Детрой т.     
                             Даниела Начева 
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Изява на Симона Иванова 

America - My Home 
 
America is like an ocean 
Where you can come as you are 
Live how you want 
Enjoying life 
Never knowing what to expect 
America is like an ocean. 
 
America is a second chance 
Where you can start again 
Where you can make new friends 
Where new hopes awake 
Where new dreams take place 
America is a second chance. 
 
America is like a busy city 
People rushing in the streets  
Shoving and pushing 
Driving cars 
Hurrying to get somewhere 
America is like a busy city. 
 
 

Стихотворението е написано от Полина Макнев, на 
13 години, с което тя спечели 2-ро място в конкурс 
на тема „Америка е моя дом“ в Baker Middle 
School в Трой. Много се гордеем с Поли и се 

надяваме да пише още по-хубави творби занапред.  

Бистра и Милко Макнев 

America is a lively place to be 
Places to visit 
Sites to see 
Roller coasters to ride  
People to meet 
America is a lively place to be. 
 
America is like home 
Where you can be who you are 
Where you can live how you want 
Where you can start a new 
Where dreams come true 
America - My Home. 
 
Полина Макнев 

Награда за Полина Макнев 

Сймона Иванова е ученйчка в 3-тй клас. 

За да представй пройзхода на семей ството сй пред 

класа в амерйканското учйлйще, тя подготвя цветно 

табло за Българйя. На него поставя картата на 

страната, българскйя флаг й азбука, снймкй на 

шопска салата й банйца. Не пропуска й ней на снймка 

в традйцйонна българска носйя.  

Децата слушат с йнтерес й задават много въпросй за 

непознатата държава. Тя йм разказва, че родйтелйте 

й  са роденй там, за обйчайте й че ходй на българско 

учйлйще й може да чете й пйше на българскй езйк.    

Браво Симона!    
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Магията на Балканите намери място на международен форум 

     Като празник на световните обичаи и 

културни традиции при аксесоарите за коса, 

пресъздадени чрез приказни костюми и 

зрелищни презентации, премина тазгодишния 

фестивал The Headwrap Expo 2015. За трета 

поредна година фестивала, чиято цел е да 

информира, забавлява и обогати културата на 

участници и гости, се проведе на 17-ти май в 

Диарбърн, Мичиган. 

     Сред палитрата от ярки шалове, пъстри 

татуировки с къна и автентични накити за коса 

от различни континенти, се открояваха 

участниците от балканската група, която откри 

фестивалния ден. Водени от Диана Чолакова и 

заразени с нейния творчески ентусиазъм и 

безкрайна гордост от българщината,  

участниците представиха спектакъл за 

жизнения цикъл на балканската жена. 

Различната им националност и разнородната  

възраст обогатиха колорита на шоуто и 

допринесоха за неговото автентично 

представяне.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Под въздействащите звуци на любими 

народни песни и по-модерните им аранжименти, 

участниците разиграха ефектни етюди от живота на 

Балканите. Интересната сценична постановка и 

непринудената артистичност на балканските 

участници потопиха зрителите сред магията на този 

регион. Съпровождащият разказ на Дария 

Димитрова ни напомни за обичаите, историята, 

религията и нрава на балканските народи.  

 

 

 

 

     

 Фокусирайки се върху приликите между 

балканските народи и общите им културни 

традиции, шоуто на Диана Чолакова се открояваше с 

богата етно стилистика и синхронизирано послание 

към публиката. Сред разиграните сценки изпъкваха 

нюанси от неповторимата балканска душевност и 

дълбочината на балканския дух. Като сладкодумно 

разказана приказка от майстор-разказвач, 

уникалните щрихи на древни балкански традиции 

оживяха пред очите на зрителите. Вместо да 

контрастират с особеностите на съвремието,  

традициите сякаш допълваха онази незапълнена 

ниша духовност, която формира ценностите и 
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Магията на Балканите намери място на международен форум 

специфичната идентичност на днешния жител 

на Балканите. 

     Ръчно изработените от Диана народни 

носии и костюми бяха достоен реверанс към 

миналото на балканския район и дизайнерско 

намигване към бъдещето му. Вниманието към 

детайлите впечатли гостите, които 

продължаваха да го откриват и в изложените 

за продажба ръчно рисувани и плетени от 

талантливата българка бижута и сувенири.  

 Първо по рода си от тази част на света, 

шоуто, посветено на Балканите провокира 

открит интерес и многобройни въпроси сред 

гостите и останалите участници на фестивала. 

Аплодисментите не стихнаха дълго след 

неговия край, а участниците бяха затрупани с 

въпроси и молби за съвместни снимки. Най-

голямото удовлетворение за участниците от 

балканската група, обаче, бе възможността да 

споделят част от своите корени и свят с гости от 

всички краища на света.                                                                                                      

        Анелия Петров 
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Изява на децата от българското училище 

   

Децата от българското училище в Детройт 

представиха България на международния 

фестивал в град Трой. Те изиграха 

Михалска Копаница. Благодарности към 

труда на тяхната учителка Елеонора 

Барбов за усилията да ги научи и за 

любовта и търпението към нашите деца! 

Бистра Макнев 

 

Поздравления за децата и Нора за 

чудесното представяне на фестивала. 

Може само да стават по-добри! Бяхме 

горди с тях.  

Митра Енчева 

 

 

 Хрйстйян Колчаков е на 24 годйнй й страда от коварната болест 
детска церебрална паралйза от рожденйе й не може да ходй. От пет 
годйнй жйвее в Детрой т с май ка сй й брат сй Антон. Сега се появй 
възможност, той  да проходй й да се йзправй на крака, след толкова 

дълго време прйкован към йнвалйдната колйчка. 
 За целта са нужнй средства за няколко операцйй в Българйя й 

много рехабйлйтацйй, който са непосйлнй за семей ството. 
 Моля за Вашето мйлостйво прйсъедйняване да дарйте средства, 
за да може Хрйстйян да бъде пълноценен й самостоятелен човек, за 

което предварйтелно Вй благодаря от цялото сй сърце. 

Банковата сметка е: Comerica bank, routing number: 072000096 
Account number: 6824949454 име на титуляра Hristian Kolchakov 

 
Телефон за връзка: 248-820-0032, имейл: hris-

tian.kolchakov@abv.bg 

Зов за помощ 
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Интернет страница „Български език“ 

Създадох странйцата 
„Българскй езйк” Създадох 
странйцата „Българскй езйк” 
http://bulgarskiezik.start.bg/ 

предй около две годйнй й 
продължавам да я поддържам с 
желанйе й ентусйазъм. 
Странйцата е предназначена за 
всйчкй, който се йнтересуват от 
тозй езйк – както тезй, за който 
той  е роден, така й за онезй, 
който бйха йскалй да го 
йзучават.  

               Редактор съм на още 20 
тематйчнй странйцй от областта на лйтературата, йзкуството, общественйя жйвот й здравето: 
„Руска лйтература”, „Френска лйтература”, „Илюзйонно йзкуство”, „Куклй”, „Евровйзйя”, „Лйлй 
Иванова”, „Сйлвй Вартан”, „Фйлйп Кйркоров”, „Сйндйкатй” „Полйтологйя”, „Деца в рйск”, 
„Ирйсова дйагностйка”, „Дйскопатйя” й др.  

              Аз съм едйн от многото доброволнй редакторй, който работят към тематйчнйя онлай н 
каталог Start.bg (той  е част от групата сай тове на йнтернет компанйята „Инвестор.БГ” АД). 
Всяка странйца е посветена на една тема й съдържа йнтереснй лйнкове от българскй й 
международнй сай тове. Редакторът търсй й подрежда лйнкове, свързанй с конкретната тема.  

                 Странйцата мй „Българскй езйк” е посветена на 
всйчко, свързано с него: йсторйческо развйтйе, както й 
фонетйка, морфологйя, сйнтаксйс, лексйкологйя. 
Съобразявам се с обученйето на ученйцйте й събйрам 
лйнкове за българскй езйк й лйтература, БЕЛ - 7 клас, есета, 
тестове, онлай н речнйцй. Не забравям учйлйщнйте матурй, 
включвам йзпйтнйте текстове й вернйте отговорй. На 
странйцата мй са представенй спйсанйя за българскй езйк, 
бйблйотекй, йздателства за учебна лйтература по българскй 
езйк, кнйжарнйцй. Поставйла съм лйнкове на езйковй школй, 
обучаващй чужденцй на българскй езйк. Отделйх спецйално 
място й на Българскйте културнй центрове по света. Вйе 
ймате огромна роля за запазване на българскйя езйк й 
българскйя дух!  

 С най -сърдечнй поздравй й с пожеланйя за здраве й 
успешна работа! 

      Цвета 

 

 На страницата http://bulgarskiezik.start.bg/ може да намерите линк към Българските 
културни центрове по света, включително и този в Детройт.   
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Да преминеш през цял Рим с българското знаме 

24 май  не е просто  едйн от празнйцйте в календара, а празнйк-сймвол, едйнственйят 
българскй сймвол, премйнал през фашйзъм, комунйзъм, демокрацйя. Друг наш празнйк не 
може да се похвалй с това. И да, йма  значенйе как ще е органйзйран едйн празнйк, защото той  
задава сймволйте, който определят стремежйте, стереотйпйте й ценностйте на делнйка. 

  След почтй половйнгодйшна органйзацйя, осемнадесет българскй учйлйща от разлйчнй 
крайща  на света се събрахме във Вечнйя град. Събрахме се със спецйална мйсйя - й не една. Да 
отпразнуваме заедно Деня на българската просвета, превърнал се в най -естественото 
всенародно тържество на духовно едйненйе й самоуваженйе на народа нй. Да се поклонйм на 
гроба на Светй Кйрйл Фйлософ, завещал нй буквйте, за  да осветяват пътя нй по йсторйческйя 
друм й да нй пазят от чуждй влйянйя. Да дадем прймер за обедйненйе на разпръснатйте по 
всйчкй край ща на света нашй сънароднйцй й да превърнем в традйцйя тазгодйшното нй 
поклоненйе.  

  Най -точната оценка на делото на Светйте братя са думйте на акад. Лйхачов: „...мйналото 
погълна антйчността, древнйя Рйм, Гърцйя й т.н., но Българйя остана като жйва отломка от 
древната европей ска култура, най -древната ...отломка. Остана, защото  в защйта на българскйя 
народ в плътен строй  стояха българскйят езйк, пйсменост й култура! И затова трябва да я 
съхранйм, та днешна Българйя да не бъде само последна отломка от мйналото, но й първата от 
бъдещето – първата култура, която ще прекрачй в третото хйлядолетйе й ще понесе културата 
към бъдещето..." 

 За нас, трйста й двадесетте стеклй се в Рйм от разлйчнй крайща на света българй, 
участнйцй в органйзйраното от Асоцйацйята на българскйте учйлйща в чужбйна поклоненйе 
на гроба на Св. Кйрйл Фйлософ, 24 май  се превърна в йстйнска благословйя. 
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Да преминеш през цял Рим с българското знаме 

 Прйсъствахме на генерална аудйенцйя с папа Францйск на площад „Св. Петър”. Беше 
впечатляващо да вйдйш стотйцй хора, дошлй от цял свят, да усетйш тяхното вълненйе, да 
почувстваш вярата йм. Да вйдйш на жйво й почтй да докоснеш прословутйя папамобйл. И в 
такъв знаменателен момент да се развява българскйят трйбагренйк, да съобщават за 
прйсъствйето на българскй учйлйща. Това не може да се опйше – трябва да сй го вйдял с очй й 
сърце. 

 На аудйенцйята прй папа Францйск бяхме 170 човека. Според протокола на Ватйкана 
трябваше да предадем нашйя подарък – йконата на Св. Пайсйй  Хйлендарскй, на представйтел, 
определен за целта. Връчйхме я заедно с пйсмото, което бяхме подготвйлй на българскй й 
йталйанскй. 

 На всйчкй вас, йзпращаме по късче от 
благословйята, която получйхме, от както казват мнозйна, 
най -добрйят папа до сега. 

 На следващйя ден направйхме четйрйчасова 
обйколка на Ватйканскйте музей с екскурзовод, за когото 
само сме моглй да сй мечтаем. Г-жа Венета Ненкова с много 
ентусйазъм й любов обясняваше на децата как да 
разпознават тракйй скйте знацй й йм насочй внйманйето 
към всйчко тракйй ско, което е в музейте. Сйгурна съм, че 
децата, който прйсъстваха, нйкога няма да забравят тозй 
урок й с гордост ще разказват йсторйята на всяка една от 
сценйте в Сйкстйнската капела. За нас, големйте, разказйте 
й  провокйраха дебат й всекй заразказва какво е прочел, 
чул, вйдял. Тръгнахме сй  по-богатй на знанйя, по-можещй. 

 Предй плануваната нй среща в сградата на учйлйще „ 
Асен й Илйя Пей ковй“ разгледахме базйлйката „Св. 
Петър”, йзпяхме под самйя обелйск на площада „Напред, 
народността не пада, там, гдето знанйето жйвей " (в 
последнйя момент от Ватйкана йскаха да преведем текста 
на хймна, кой то ще пеем). Малко нарушйхме ватйканскйте 
порядкй - на йзлйзане от площада запяхме „Боряно, 
Борянке, сал тй лй сй мома“ й напуснахме с право хоро, 
съпроводенй от щракането на стотйцй фотоапаратй. 

 На самата среща в учйлйщето сй разказахме  за какво сме дошлй, почувствахме се гордй, 
че сме онезй малкй край ъгълнй камъчета, върху който другй да надграждат. Запознахме се 
помежду сй й решйхме, че българйте сме най -прекраснйте хора на света. Хапнахме, правйхме 
планове за бъдещй проектй, поплакахме й се смяхме от сърце. Бяхме щастлйвй. 

 Имахме време да обйколйм най -забележйтелнйте места в Рйм, да научйм много 
българскй йсторйй, случйлй се във Вечнйя град. Незабравймо й най -вълнуващо бе 
премйнаването през цял Рйм с българското знаме. 

 На самйя празнйк, рано сутрйнта, посетйхме голямата базйлйка „Санта Марйя Маджоре“, 
където се пренесохме в далечнй времена й нй се сторй, че чуваме звученето на първата 
лйтургйя на старобългарскй езйк. Мйнахме покрай  базйлйката „ Санта Праседе“, където са 

 

Паметникът на капитан Петко Войвода 
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Да преминеш през цял Рим с българското знаме 

жйвелй двамата братя, й с бодра 
крачка се отправйхме към 
кулмйнацйята на събйтйето - 
поклоненйето на гроба на Светй 
Кйрйл в базйлйката „ Сан 
Клементе“. 

 Там бяхме посрещнатй от 
Негово Вйсокопреосвещенство 
Антонйй , мйтрополйт  за 
Западна й Средна Европа, кой то 
беше прйготвйл за децата малкй 
кнйжкй „Наръчнйк на 
православнйя хрйстйянйн“, на 
който пйше: „Духовен подарък за 
българйте в родйната й йзвън 
нея”. Прйсъствахме на 
лйтургйята на гроба на Светй 
Кйрйл. В много спретнатйя двор 
на базйлйката йзпяхме 
„Вървй, народе възроденй“, правйхме снймкй, за да съхранйм завйнагй тозй момент, макар че 
най -траен ще остане споменът в сърцата нй. 

 Удовлетворенй от йзпълнената мйсйя, уважйхме нашйя дядо Вазов с поклон пред 
неговйя паметнйк. Отзовахме се й на любезната покана на посланйк Марйн Рай ков й част от 
нас, който все още можехме да се двйжйм, прйсъствахме на прйема в посолството нй в Рйм. 

 Смело мога да кажа, че  йзтощенй й уморенй, обруленй от рймскй ветрове, опърленй от 
ватйканско слънце, поубйтй от апенйнска градушка, претърпелй няколко опйта за 
покушенйе от йнстйтуцйонално безразлйчйе, прежйвелй две сраженйя с журналйстй - 
достой но йзпълнйхме мйсйята сй. На най -светлйя празнйк българскй учйлйща в чужбйна 
премйнаха през целйя Рйм с българското знаме в знак на преклоненйе пред паметта на 
Първоучйтеля. 

 И най -ценното беше, че бяхме заедно й около нас вйтаеше атмосфера на добруване, на 
сплотеност. Това според мен беше „добавената стой ност“ на събйтйето й съм сйгурна, че ако  нй 
гледаха Първоучйтелйте, щяха да са удовлетворенй от гледката. 

 От ймето на всйчкй участнйцй й лйчно от мое йме йзказвам благодарност на АБУЧ за 
тезй незабравймй днй, празнйк за душата, й предавам йзрйчната заръка: всяка годйна да се 
органйзйра такъв празнйк. 

 Като органйзатор й коордйнатор на поклоненйето йзказвам огромна благодарност на 
всйчкй участнйцй, допрйнеслй с прйсъствйето сй й с доброто сй настроенйе в тезй пет днй да 
се озовем в мечтанйя свят на прйятелството, добронамереността й българската топлота. 

 Благодарйм на учйлйще „Асен й Илйя Пей ковй“в Рйм за гостопрйемството й добрата 
органйзацйя, на г-жа Росйца Нйколова, от същото учйлйще, която направй превод на пйсмото 
нй до папа Францйск. 

 

С архимандрид Антоний и посланик Райков 
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Да преминеш през цял Рим с българското знаме 

 Благодарйм й на екйпа на нацйоналното йздателство „ АзБукй“, в лйцето на г-жа Надя 
Кантарева й г-жа Зйна Соколова, който неотлъчно бяха с нас й нй подкрепяха. 

 Благодарйм на д-р Адрйана Любенова за йконата, с която можем да се гордеем. 
Подаръкът от ймето на нашйте учйлйща, завйнагй  ще прйсъства в папската колецйя й това 
също ще е част от българската следа в Рйм, част от йсторйята нй. Без д-р Любенова трудно 
бйхме се справйлй в лабйрйнта от църковнй канонй й протоколй. Беше йстйскй лукс да се 
възползваме от познанйята й  по йсторйя на йзкуството в разглеждането на всйчкй културнй 
паметнйцй в Рйм. 

 Благодарйм на Ева Цанева от учйлйще „Св. Иван Рйлскй“ в  Мадрйд за това, че нй накара 
да се чувстваме гордй с красйвйте баджове й табелкй на учйлйщата, който нй направй. 

 Спецйално място в сърцата на всйчкй оставй г-жа Венета Ненкова. Нямаше човек, кой то 
да не йзразй възхйщенйето сй от всеотдай ността й любовта, с която нй обгрйжваше. 

 Благодарйм на всйчкй българй, с който съдбата нй срещна в Рйм, за тяхната отзйвчйвост 
й добронамереност. 

 БЛАГОДАРИМ на светйте братя Кйрйл й Методйй , на технйте ученйцй, на технйте 
последователй. 

  И нека това „Благодаря!“пребъде във вековете! 

 Рим, 25 май 2015 г. 

 Петя Цанева, президент на асоциация „Балкан” в гр. Мадрид, Испания 

член на АБУЧ, организатор и координатор на събитието  

petiadimitrovatzaneva@yahoo.es

Пред мемориала  

Виктор Емануел 

mailto:petiadimitrovatzaneva@yahoo.es
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По червения килим 

 Много се надявам вече 
достатъчно да вй отегчйх с 
рубрйката „По червенйя кйлйм“ с 
това как сме ялй, пйлй й веселйлй. Та 
в днешнйя брой  ще сменя сюжета -  
„По зeлената трева, покрай  мътната 
вода.“ Ще пйша за рйболовството, 
рйбообработването, рйбоядството, 
рйбоделйвърйто, й каквото рйбо- се 
сетя.  Тазй сутрйн Мйкй стана още в 
11 часа (почтй сутрйнта), защото 
прйказката „Кой то много спй - рйба 
не хваща“ е общойзвестна. Моят мъж 
е роден край  водйте на тйхйя бял Дунав, но не точно в Щраусовата страна, а малко по-надолу. И 
през жйвота сй дорй една рйбка оклей че не е уловйл. Според него дорй трепането на мухй й 
паяцй у дома се счйта за ненужна жестокост.  Та мухйте сй гй ловйме в кутйй кй й през нощта гй 
пускаме в двора на комшййте. Това обаче не нй пречй после като се срещаме да сй задаваме 
въпросй, отговорйте на който не нй йнтересуват. Поддържаме теснй контактй всекй път, 
пйтай кй се „How are you?” й отговаряй кй О.К. даже й когато зъб нй болй. След това пояснйтелно 
отклоненйе се връщам към рйбната тема.   
 Мйкй йма едйн прйятел, кой то е ймал нещастйето веднъж в жйвота сй да спечелй 
149,000 долара от хазарт. И сй е въобразйл, че късмета го е осйновйл й ще бъде неговйя 
спътнйк в жйвота. Гълъбчето му е кацнало веднъж на рамото, но не сй е направйло гнездо на 
него.  Залагай кй на комбйнацйята „Вяра, Надежда й Любов“ е успял да загубй в казйното 
всйчко, което е йзградйл с много труд през жйвота сй. Напразно сме се мъчйлй да го 
убеждаваме, че тазй сйстема е създадена да взема, а не да дава. Порадй тазй негова патологйчна 
страст, наскоро загубй къщата сй й сега жйвее в една стая в мотел с цялото сй семей ство. Та 
драгй мъже, постарай те се позадрямалата йлй вече атрофйрала страст да я насочвате към нас, 
женйте, па макар й собственй, вместо към разнй разоряващй прйстрастйя. Че да не се наложй 
да мйнете на фотосйнтеза й да влезете в предбрачнйте сй панталонй от юношескйя перйод. 
Оказа се обаче, че нашйят прйятел със същата нахъсаност ловй рйбйте. Протйвно на комара, 
кой то само му взема, тазй му страст, нй напълнй каруцата. Всекй път хвърляше въдйцата й 
казваше, че ще е последно, хващаше й 
хвърляше й пак й пак ... докато не затваряха 
парка в 10 часа вечерта.  Като гледах тезй 
рйбкй как се мятат на сухо сй мйслех добре, 
че нямат глас. Каквй лй вйкове щяха да се 
носят?! Каква нещастна съдба?! Първо да те 
лъжат, че те канят на вечеря й тй сервйрат 
храна, после да те закачат с кука, после да те 
оставят да се мяташ на сухо, да те кормят, да 
тй свалят люспйте, да те пържат, пекат й 
ядат й накрая й да те йзс****. (Простете за 
натуралйстйчното йзказване). О, не моля те, 
Господй, само не ме прераждай  в рйба в 
следващйя мй жйвот. По-добре на змйя - хем 
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ще сй лежа, хем ще сй ходя, хем ще сй хапя, кой то сй йскам, хем ще ме страх от себе сй. От 
началото на сезона, та до сега ловйхме рйбй, канйхме гостй й отмйвахме угрйзенйята на 
съвестта сй, полйвай кй пържената рйбка с българска Загорка, купена от Чйкаго. Останалйте 
нейзяденй колйчества, понеже нямаше къде да гй йзхвърляме, разнасяхме на блйзкй й познатй, 
за да вйдят колко сме ларж. Обещавам обаче, че следващйя път като хванат златната рйбка, ще 
почнем да делйвърваме конвертйруема валута. Двамата рйбарй плетат мрежа за ловене на 
малката Русалка, но доста са закъснялй с времето, а й тя се ловй на портмоне доколкото зная.  
 А сега с тазй детска неукрепнала псйхйка 
йскам да сй честйтя 1-вй юнй - Ден на детето. 
Честйто й на вас настоящй, бйвшй й вече 
порастналй деца. Имай те весел празнйк й днес се 
возете безплатно на трамвай .  
 На 29 май  Ивка й Петьо й нйе ймаме 
годйшнйна от сватбата. Стува мй се, че е бйло предй 
сто, а те за нас бяха само 33 годйнй, през който 
оборйхме третйя закон на дйалектйката „Едйнство 
й борба на прйвоположностйте, кой то гласй, че 
„Протйворечйето ражда прогреса“. А прй нас 33 
годйнй протйворечйя без нйкакъв прогрес. Честйто 
да нй е научното открйтйе. В тозй сйво-дъждовен 
ден се йзкъпах, облякох бяла премяна, грймйрах, 
парфюмйрах, а портрета от стената сменйх със 
стара сватбарска снймка с плакатнй размерй. С това 
ЕГН мъжете се нуждаят от напомняне, но понякога 
й натъртване не помага. Моят Мйкй влйза, йзлйза, й 
всекй път с празнй ръце се връща. Всяка сутрйн 
като стане й вйдй тезй 100 кйла неземна красота, 
сйреч мен, губй ум й разум. Та чак прйвечер като 
йзлезе й се забавй, решйх да му се обадя й да 
разбера от къде ще мй купй големйя подарък. Оказа 
се, че купувал кофа, човекът. Далй пък не кара 
менйнгйт на крак, та почна да бърка 
бйжутерйй нйте магазйнй с Home Depot? Аз очаквах 
някой  братовчед на кохйнор - поне 33 каратов 
дйамант, а то пак кйтка, посйняла като мен от яд. 
Ама карай , налй сме от „Левскй“.                                 
 А сега мйсля, че за следващйя брой  се 
заформя новата рубрйка „Празнй мйслй от пълна 
жена“. Но не е задължйтелно да ме четете, а още по-
малко да мй вярвате. Важно е само да ме хвалйте. 
Защото когато сй перфектен е трудно да станеш по-
добър. Няма да вй натрапвам повече прословутата 
сй скромност. Благодаря вй предварйтелно. Бъдете 
щастлйвй й се обйчай те.   
         Емилия Димитрова 
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Шивашкото ателие на Галя Кожухарова отвори врати на 1 юни.  

Работното време е всеки ден от 10:00 – 7:00 с почивни дни сряда и неделя.  

Адресът е: 2045 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310 (на север от Dequindre) 

Телефон: (248) 818-7108 

http://www.facebook.com/galiasalterations 

Галя може да поправи всяка дреха и да ушие красива рокля, риза, панталон или костюм. 
Поръчката ще бъде изработена качествено и в определения срок.  

 Като дългогодишен учител по математика, Галя също ще предлага индивидуални 
уроци по математика за ученици от първи до дванайсти клас, както и за студенти.  

Нейните уроци са гаранция за отличен успех в училище! 

  Заповядайте в шивашкото ателие на Галя!  

"Нашйте деца - светлйната в жйвота нй“. Това, което ще вй 
разкажа са щастлйвйте мйгове в жйвота на сйна нй Георгй 
Радославов Чолаков, кой то за свойте 21 годйнй нй дарй с 
много гордост, радост, че сме родйтелй на това прекрасно 
дете. Младостта е не само богатство, тя е й прймер за нас 
как да се борйм упорйто за свойте мечтй, те да станат 
реалност. Той  показа, че може да сбъдне детскйте сй 
желанйя от йгрйте с малкйте колйчкй, до бъдещата сй 
професйя на електройнженер. Като родйтелй, нйе се 
радваме, че на 2 май  2015 г. Георгй завършй Bachelors in 
Electrical Engineering of University of Michigan,Ann Arbor й му 
предстой да разработй успешнй проектй за двйгателй й 
електронйка на автомобйлй в компанйята Bosch. Блйзкй й 
роднйнй от Българйя се гордеят с него, защото той  е 
частйца от българското знанйе й с много труд й ученйе е 
постйгнал това, за което е мечтал.Това е подарък от 
съдбата, за което сме благодарнй . 

 Бйхме йскалй повече българскй момчета й 
момйчета, който жйвеят в далечнй странй да ймат 
възможност й упорйтост да прославят ймето на Българйя чрез уменйята сй. За да можем едйн ден с 
достой нство да кажем думйте на Иван Вазов ,,И нйй  сме далй нещо на света''. 

Гергана и Радослав Чолакови 

 

Нов български бизнес в Детройт 

http://www.facebook.com/galiasalterations
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Поздрави 

 

На 22 май Стефан и Меган 

от Плимут станаха 

семейство Теневи. 

Запознават ги приятелите 

им Николай и Сара преди 4 

години. На тържеството им 

присъстват много гости и 

от тук и от България. Може 

да сте чували за един кум, 

но тяхната сватба е била с 

двама - Николай и Максим, 

а кума е била сестрата на 

булката. Меган приема 

много добре българските 

обичаи, харесва 

българската музика и 

храна. 

ЧЕСТИТО! 

 

  

Честита бакалавърска степен на Радка Николова-Колева 

от Охайо. Тя завърши специалност „Информационни 

технологии“ и специализация „Счетоводство“ в колежа 

по бизнес и иновации към Университета в Толидо, 

Охайо.    

Семейството в България и в САЩ се радва за успеха на 

Радка. Докато взема класовете, тя се грижи и за двете си 

деца Джулия на седем години и Стивън на годинка. 

Пожелаваме ти успех и професионални изяви! 

 

 

Поздравления за нашия син Тодор Цуров, който 
завърши University of Michigan - Ann Arbor, 

специалност Chemical Engineering с отличие! 
Пожелаваме му светло бъдеще, да постига 

мечтите си с лекота и винаги да бъде верен на 
себе си.  

Успешна реализация в професията и живота.  

С много обич – мама, татко и брат му Георги 



 

 

СТРАНИЦА 22 

Брой 6, 2015 ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ 

Реклама 

Стоматологичен кабинет  

Д-р Jeffrey and William Stutman 

www.smilesbystutman.com   

dr@smilesbystutman.com 

 Зъболекарй, баща й сйн, с многогодйшен опйт   

 Безплатна консултацйя 

 Офйсът работй в събота й в неделя 

 Профйлактйка й леченйе на парадонтоза, проверка за рак 

 Поправка на формата, цвета й разположенйето на зъбйте. 

 Безплатно йзбелване на зъбйте прй йзготвяне на коронй й мостове 

 Изработка на зъбнй протезй за деца й възрастнй 

 Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334 

 

 Много българй вече ходят прй зъболекарйте  Stutman (говорят рускй)        

 Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300 

Адвокат Иван Груйкин – вашият 

представител по въпроси, 

свързани с българското право с 

офиси в САЩ и София. 

Разрешаване на имуществени, 

административни и документни 

въпроси в България.  

За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com 

Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. 
Автор на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси 
на съдебната система и върховенството на закона. Учредител  и председател 
на  Гражданска инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от най-
успешните съдебни дела в България срещу незаконните такси, както и множество 
колективни искове на засегнати граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми 
по правни и политически въпроси. 

http://www.smilesbystutman.com/
http://www.gruikinlaw.com
http://gruikinlaw.com/
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Работа 

 
4 Ways LLC търсй за работа OWNER 

OPERATORS й CDL-Drivers. 
Компанйята правй офйс за дйспечерй в 

Българйя целта е едйн дйспечер да обслужва  
по-качествено й по- малко камйонй. 

Предлагаме карта за горйвото й йзготвяне на 
IFTA тах. 

Прйема шофьорй със собствен камйон. Предлага дългосрочно сътруднйчество 

основано на доверйе, професйоналйзъм й удовлетворенйе.  

Работйм с товарй във всйчкй 48 щата.  

Антоанета: 586-804-0756  

Български кебапчета 

Луканка 

Селски Суджук 

Бабек 

Рибица  

Ребра  

Шунка 

Сушени и пушени меса  

Пушени телешки и 

свински колбаси  
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Phone: 586-202-4605 

E-mail: 

info@bulgariansindetroit.com 

Броя подготвйха:  Емилия Димитрова, Антоанета 

Бейм, Даниела и Велеслав Начеви. Авторйте носят 

отговорност за съдържанйето на матерйалйте. 

Изказанйте мненйя е възможно да се разлйчават от 

становйщето на редакцйонната колегйя. Авторскйте 

матерйалй подлежат на редактйране. 
Aбонирайте се тук 
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$19.95 на месец $29.95 на месец $35.95 на месец 

BNT1,Evropa TV - RT,RING 

TV - RT, 

 bTV Action - RT 

16 Български Тв канала 
27 Български тв канала и 

още нещо  

С промо код  DETROIT  получавате 10% отстъпка от 

всички абонаментни планове на 

www.neterra.tv за българска телезия в Америка 

mailto:info@bulgariansindetroit.com
http://bulgariansindetroit.com/tinc?key=K3ad4tLU&formname=ab
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.tvriver.com/
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html#offer
http://www.bulgariansindetroit.com/TV/Index.html#offer
http://tvriver.com/
http://www.neterra.tv

