
 

 

ВЕСТНИК 

10 ноември или „Роден за друг 

свят“ 

В училище е весело 

Награда за Цвета Касабова 

Да се запознаем с Марио 

По червения килим 

В броя четете: 

Есен в Детройт 

Снимка:  

Мария Попиванова 



 

 

СТРАНИЦА 2 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

Бележка на редактора 

 На 1-ви ноември в България се отбелязва Денят на будителите. На този ден си 

спомням за Петко Огойски, който има рожден ден тогава. За тези, които не го познават, 

бих препоръчала да прочетат двата тома на книгите му „Записки за българските 

страдания 1944-1989 г.“ (могат да бъдат изтеглени от ТУК), в които той описва хиляди 

страдалци от режима на комунизма в България. За Петко Огойски писахме и в нашия 

вестник. На сайта www.BulgariansinDetroit.com в Архив, виж брой 11, 2012 г., както и бр. 12, 

2014, по повод на включването му в Христоматия по литература за 12 клас. За мен той е 

будител, който заслужава нашето уважение. 

 На 1-ви ноември си спомням също за Марин Жечев—малко известен български 

професор, поет, учен - изследовател. През есента на 1999 г. публикувах книгата „Роден за 

друг свят. Документален разказ за живота на Марин Жечев“. Имах удоволствието да я 

представя в библиотеката във Варна заедно с Йосиф Петров—доайен от Великото 

народно събрание, след това и в Търговище с г-н Тодор Кавалджиев, вицепрезидент на 

България по това време.  

 Марин Жечев умира на 1 ноември 1989 г., само десет 

дни преди промяната на 10 ноември, за която мечтае и казва, 

че иска да чуе камбата на 2000 година. Идеята за книгата 

дойде след като в местния вестник прочетох статия за него. 

Бях силно впечатлена, че в моето родно село Въбел, сега 

квартал на Търговище, е роден толкова интелигентен и 

способен човек, който така много е страдал. Започнах да 

възстановявам живота му по сламките, запазени през годините. 

Неоценимо беше съдействието на Йосиф Петров — най-

добрия му приятел, с когото проведох множество срещи. 

Достъпът до досието на Марин Жечев ми даде възможност да 

изясня някои събития от живота му, да посоча точна дата и 

място. Същевременно се породиха редица въпроси: Що за 

държава сме били? Що за живот е имал Марин Жечев, 

заобиколен и следен от агенти на Държавна Сигурност? Време, когато една анонимка 

може да те изпрати в концлагер!  

 През какви ли изпитания са минали будителите? Някъде прочетох коментар, че 

много хора са определени за будители на днешното време. Не мисля, че някой може да 

се доближи до будителите, за които е определен този празник. Това, което са преживели 

Ботев и Левски, е несъизмеримо днес. А можеш ли да бъдеш будител в концлагер? Или 

всеки прави каквото може. Например, за да не участва в задължителното гласуване за 

комунистическата партия, в деня на изборите Марин Жечев излизал от апартамента си 

рано сутрин и се прибирал късно вечер. Така отговорникът в блока не можел да отчете 

100% участие в изборите и му бил страшно ядосан.  

     Ако научите нещо ново, което искате да споделите, ако харесате този брой, или ако 

не го харесате, пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com. 

 Даниела Начева 

Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“  

 

http://diktaturata.bg/images/ogoiski_test/Ogoiski1_1.pdf
http://bulgariansindetroit.com/Bulgarian/newsletter/2012/Bulgarians%20in%20Detroit_Newsletter_November_2012.pdf
http://bulgariansindetroit.com/Bulgarian/newsletter/2014/Bulgarians%20in%20Detroit%20Newsletter_December_2014.pdf
http://bulgariansindetroit.com/Bulgarian/newsletter/2014/Bulgarians%20in%20Detroit%20Newsletter_December_2014.pdf
mailto:info@BulgariansinDetroit.com


 

 

СТРАНИЦА 3 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

10 ноември или «Роден за друг свят“  

 Ще си позволя да приложа 
предисловието, което Йосиф Петров написа за 
книгата „Роден за друг свят“ през 1999 г. Ще се 
радвам, ако това ви провокира да научите 
повече за Марин Жечев и  
изтеглите книгата от този линк. 
Книгата може да се поръча и на хартиен 
носител на info@BulgariansinDetroit.com.  
Даниела Начева 

 “Марин Жечев бе една светла, духом надарена 

и нравствено извисена личност. Но за ония, които го 

познаваха отблизо и дълбоко, той бе феномен, 

явление, знамение.  

 От ранно детство и през всичките години на 

учене и възмъжаване той жадно и ненаситно 

набираше, преработваше и складираше огромна житейска информация, знания, познания, учения, 

идеи. Затова по-сетнешните години той беше желан и търсен за приятел и събеседник. И именно 

заради огромните му познания в много области на науката и живота, приятели шегобийци имахме 

лаф, че ако някога изгори Народната библиотека—справки при Марин Жечев. След завършване на 

Химическия факултет при Софийския унивесрситет професор Спасов го взе за свой асистент и той 

водеше лабораторни упражнения на студентите медици. Но дойде злокобната дата 9 септември 

1944 г. и червеното насилие заля цялата ни родина. Свободолюбивият асистент Марин Жечев не 

можа да приеме това насилие, както не беше приел преди това италианския фашизъм, германския 

хитлеризъм, дори личния режим на цар Борис, който го бе наградил лично със сребърен часовник 

като първенец в Школата за запасни офицери. Ето защо през 1949 г. го уволниха от Университета и 

го хвърлиха в лагера Богданов дол, където прекара една година. По това време беше обявян 

конкурс за написване на стихотворение за мира. Страхил (по това време Марин Жечев 

публикуваше някои статии и близките приятели най-често го наричахме така) току-що беше 

излязъл от лагера и реши да участва в конкурса с женското име Евгения Славомирова. Когато 

обявиха резултата от конкурса, дамата беше спечелила първа награда. Това беше голям гаф за 

управляващите и стихотворението не беше отпечатано. Втора награда получи Елисавета Багряна, 

чието стихотворение стана популярно. Оттогава анонимен конкурс не се провежда повече. Но това 

бе поводът репресивните органи да вземат на мушката Марин Жечев и той не видя повече бял 

ден.  

 Като учен Марин Жечев бе един от петимата асистенти на проф. Спасов. Четиримата 

станаха професори, а той—най-способният сред тях изкара два концлагера—първия в Богданов 

дол, а втория от 1956 до 1959 г. заедно с пишещия тези редове, бе в зловещия концлагер на остров 

Персин край Белене.  

 Страхил не свърза живота си с жена и деца, защото не искаше да има хора, страдащи с него 

и заради него. Ето защо остана сам—като Христос, като Левски, като Никола Д. Петков и много 

други.  

 С Марин Жечев се запознах през 1933 г. в редакцията на в-к „Младежко земеделско знаме“ 

С Йосиф Петров в дома му, 3 януари 2002 г. 

http://www.bulgariansindetroit.com/Bulgarian/newsletter/Marin_Zhechev.pdf


 

 

СТРАНИЦА 4 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

10 ноември или «Роден за друг свят“  

и оттогава до края на живота му ние имахме цели 

56 години непомрачимо приятелство. Няколко 

седмици преди той да напусне този свят, получих 

от него кратко сърцераздирателно прощално 

писмо. Докато четях, целият се разтресох и 

сълзите ми рукнаха. Взех първия самолет и 

долетях при него в с. Въбел, Търговищко. Заварих 

го в компанията на дама съидейници. 

Поплакахме, поговорихме, после се опитах да ги 

поразвеселя, защото Страхил много обичаше 

хумора. И накрая, преди да си тръгна, ние се 

прегърнахме и се разцелувахме, и направихме, 

както се казва по 

народному, „жива 

раздяла“. 

 През всичките тези години на гладуване, мизеруване, и гонения 

той не спря своите научни търсения, а продължаваше сам и където може 

да дири лек срещу болестите. Ние вкъщи използвахме неговите лекарства 

против хрема и против гъбички. От първото много се кихаше, и в крайна 

сметка се чувствахме по-добре. По това време той създаде лекарство и 

против гнойна ангина. Нашият общ приятел проф. Иван Димов прилагаше 

това лекарство в лекарската си практика. Голямото желание на Страхил 

обаче беше да открие лек срещу рака. Години наред работеше упорито и 

тайно, като по едно време спомена, че е доста напреднал, ала коварната 

болест не отмина и него и за няколко години го смля. В края на живота си 

се оттегли при племенницата си, където животът му угасна като свещица 

в черква. Той завърши земния се път само десет дни преди голямата 

промяна на 10 ноември 1989 г., за която бе страдал и мечтал през целия 

си съзнателен живот.  

 Тук спирам в едноминутно 

мълчание за почит и за да кажа 

последна дума: „Поклон пред светлата 

ти памет, приятелю любим, 

незабравим и непрежалим! Вечна 

слава!“ 

 

С Йосиф Петров на представянето на книгата  

„Роден за друг свят“ в Търговище  

Марин Жечев 

С Тодор Кавалджиев, 

вицепрезидент на България на 

представянето на книгата в 

Търговище, 30 септ. 1999 г. 



 

 

СТРАНИЦА 5 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 10, 2017 

В българското училище е весело и забавно 

Децата от предучилищната група в Трой направиха истински карнавал с 

костюми. След като се представиха и на другите ученици, започнаха 

игрите. Най-много на малчуганите им хареса да опаковат другарче като 

мумия. След това декорираха домашно приготвените курабийки от 

Кремена Вълчева, пяха песни и танцуваха.    

 



 

 

СТРАНИЦА 6 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

В българското училище е весело и забавно 

   

Халоиун не е традиционнен български празник, но децата от 

училището в Плимут се забавляваха чудесно с интересните игри, 

които Маринела и Ивка бяха приготвили. Учениците също 

декорираха по свой вкус тикви и похапнаха от вкусните лакомства, 

приготвени от сръчните ръце на майките. Всеки празник е хубав, 

особено когато видиш усмивките по детските лица! 

„Лакомство или пакост“ - изборът е ваш.  

 Записвания на деца за училище „България“  

се приемат на info@BulgariansinDetroit.com. 



 

 

СТРАНИЦА 7 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

Страницата на Поли: Халоуин по света 

 Така както празникът Хелоуин е много популярен 
в Америка, много страни по света имат подобен празник. 
Обикновено тези празници се свързват с края на сезона 
за прибиране на реколтата или за почит на починали 
близки. Въпреки приликите, всяка традиция е уникална 
по свой собствен начин. Представям ви шест 
фестивала, които ще разширят виждането ви за 
различните култури по света! 
 
1. Самхейн (Samhain) е древен келтски празник, който 
символизира началото на зимния сезон. Вярва се, че в 
нощта преди Самхейн духовете от друг свят ще дойдат и 
ще направят земята студена и безплодна. Семействата 
трябва да оставят храна и вино за духовете, както и да 
носят маски, когато напускат домовете си. Тази 
традиция по-късно е приета в християнството и е 
преименувана на "Вси Светии". Предишната вечер се 
нарича "Халоу Ийв" (hallow eve) известна още като 
Хелоуин!  

 
2. Диа де Лос Муертос (Dia de los Muertos) - Празникът 
на мъртвите е с произход от Мексико и е най-силно 
свързан с тази страна. Празнува се още и в цяла 
Латинска Америка, както и от мексиканците, живеещи в 
САЩ. Вярва се, че духовете на мъртвите се завръщат при 
живите по време на тържествата. Този двудневен 
фестивал почита мъртвите чрез паради, танци, храна, почистване и украсяване на 
гробовете. На гробовете се поставят принадлежности и снимки на починалия близък, както и 
"пан де муерто" - традиционният хляб. Черепи, боядисани в ярки цветове, са много 
характерен знак за този празник. 

 
3. Обонски фестивал - празнувана се в Япония. Този традиционен будистки фестивал 
почита починалите приятели и членове на семейството. Той е известен също като 
Японският ден на мъртвите, поради приликите му с Диа де Лос Муертос (Dia de los Muertos). 
Хората обикновено се връщат в родния си град, за да са отново със семейството си. 
Празникът е известен с традиционните си танци и настроение, запалени огньове на 
хълмовете и плаващи фенери в реките. 

 
4. Чусок (Chuseok) е Корейски празник, който 
почита мъртвите членове на семейството. 
Традиционни танци и храна от новата 
реколтата са емблематични за празника. По 
този начин живите благодарят на мъртвите за 
изобилието. По традиция оризови торти се 
ядат за закуска. Гробовете на починалите 
близки се посещават през целия ден. 

 

Тук съм с приятелка готови да 

раздаваме бонбони на Халоуин 

 



 

 

СТРАНИЦА 8 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

Страницата на Поли: Халоуин по света 

5. Фестивал на гладния дух (Hungry Ghost Festival). Празнува се в Китай. Този традиционен 
празник произлиза от "Месеца на гладния дух" (Month of Hungry Ghost) в даоистките и 
будистки вярвания. Смята се, че духове на мъртвите ще ви преследват през нощта, ако 
напуснете дома си. С паради се отбелязва началото на празника, а вечерта запалени 
фенери се пускат по реката. Храна се поставя на олтарите в светилищата и символични 
предмети, направени от хартия се поставят в големи съдове, които по-късно се запалват в 
памет на починалите. Презумцията е, че храната и тези предмети отиват в отвъдното при 
починалите. 

 
6. Пхум Бен (Pchum Ben) е религиозен празник на Камбоджа, който трае 15 дни. Пхум Бен е 
най-важният празник в календара Кхмери. Смята се, че духовете на мъртвите се връщат на 
земята при живите членове на семейството и молят за прошка. Носи се храна до Пагода 
(temple), където будистки монаси я оставят, за да си вземат умрелите. Всички се обличат в 
бяло, който е традиционният цвят за траур. 
 
Информацията е намерена с помощта на следния линк: https://www.smithsonianmag.com/
travel/festivals-dead-around-world-180953160/ 

     

          Полина Макнев 

           

            

Фестивал на гладния дух в Китай 

https://www.smithsonianmag.com/travel/festivals-dead-around-world-180953160/
https://www.smithsonianmag.com/travel/festivals-dead-around-world-180953160/


 

 

Награда за Цвета Касабова 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ  Брой 11, 2017 

На 13 октомври имах възможност да 

представя лекция и филм за 

България в библиотеката в Center 

Line.  

Това беше първата библиотека, 

която посетихме със съпруга ми след 

пристигането ни в САЩ и за мен 

беше удоволствие да разкажа за 

страната ни именно там след 18 

години от пристигането ни.  

Посетителите хапнаха от питката, 

която приготви баба Митра и 

разгледаха книги и сувенири. 

Присъстващите останаха впечатлени 

от природата на България и задаваха 

въпроси за културата и 

политическото положение.  

Надявам се да има и такива, които ще посетят страната! 

Даниела Начева 

СТРАНИЦА 9 

Представяне на България в местна библиотека   

 Нашата сънародничка Цвета Касабова получи 

тазгодишната награда за хореография 2017 Maggie Allesee 

Choreography Award заедно с Bailey Allshouse.  

Победителите се избират чрез конкурс от два кръга. За 

първия кръг кандидатите изпращат видеоклипове от 

работата си и съдиите избират от  четири до пет 

финалисти. Вторият кръг включва представяне на танц от 

финалистите на гала концерта на Мичиганския танцов 

фестивал, където друг състав от съдии избира 

победителя. Наградата от $1,000 се представя в края на 

концерта от дарителката Маги Алейзе, която подкрепя 

фестивала. След концерта се провежда дискусия, в която 

участват съдиите, представители на медиите и 

победителите, за да научат повече за хореографията и 

критериите на съдиите.м За Цвета писахме в брой 6, 2017 на вестника. Цвета е 

преподавател по театрално изкуство в Университета в Мичиган и живее в Ан Арбър от 

близо две години. От няколко месеца, заедно със свои приятели Цвета работи по 

изграждане на студио за танци в Детройт.  

Гордеем се с теб, Цвета.  БЕЛ.РЕД.  

Снимка: Caitlin Cusack 

 

http://bulgariansindetroit.com/Bulgarian/newsletter/2017/BulgariansinDetroit_Broy_6_2017.pdf
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Реклама 
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Да се запознаем с Марио Николов 

- Моля, представи се, семейство, къде живееш?  

- Казвам се Марчо Николов, на 44 г. от Пловдив. Приятелите ми ме 

наричат Марио. Женен съм, с две деца. В момента живея в Лондон. 

Завършил съм СПТУ по редки метали. Интересът ми към духовното 

започна преди 15 г.  

- Кога започна да лекуваш?  

- Преди осем години усетих да се увеличава чувствителността ми 

към фините енергии на моето тяло, интуицията ми се засилваше. 

Използвах метод за самолечение чрез извличане на енергия от тялото, която даваше изумителни 

резултати. 

 Последствие се разви несловесен диалог. Дълго време не знаех с кого. С прочитането на 

книгите "Разговори с Бог" на Нийл Доналд Уолш ми се изясни с кого всъщност съм водил този 

диалог вече седем години. Разговор, който всички ние можем да водим. Частица от него е във 

всеки един от нас. Бог сме всички ние. 

 После съдбата ме свърза с лечебната система "Любов и светлина". Първите ми пациенти 

бяха роднини и приятели. След около година и половина практика вече бях готов да получа 

собствена лечебна система. Нарекох я "Лечение с Бог". 

- Как лекуваш? Колко сесии са необходими?  

- Механизмът на "Лечение с Бог " е следният: енергията на Бог е чиста, жизнена енергия, минавайки 

през моето тяло, съзнанието ми я модулира и я вкарва в резонанс с всяка клетка, тъкан или орган, 

който трябва да бъде излекуван. Обикновено болестите започват на енергийно ниво и чрез 

коригиране и балансиране на тези енергии се стартира оздравителният процес на организма. 

Системата, която ползвам, работи на физическо, емоционално, психологическо и кармично ниво. 

Лечението осъществявам на място или от разстояние. Броят на сесиите определям интуитивно за 

всеки конкретен случай.    

- Какви заболявания можеш да лекуваш и отказвал ли си на хора, на които не можеш да 

помогнеш? 

- Работя с разнообразни случаи на заболявания. Някои от пациентите са онкоболни. Имам един 

успешно приключен, потвърден със скенер. На другия скоро чакаме да излезе резултата. С 

останалите работим в момента. На два случая с генетични заболявания чакаме резултатите. 

- Kак могат да те открият хора, които имат здравословни проблеми? 

- Който желае може да направи запитване към мен по телефон (447830059179 ) или вайбър и 

интуитивно ще му отговоря може ли да се помогне в дадения конкретен случай. Подходът е 

индивидуален. Фейсбук страницата ми е Marcho Nikolov.  
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Да се запознаем с Марио Николов 

- С какво помога йогата за нашето здраве? 

- Йога поддържа жизнеността на тялото, раздвижва и балансира енергиите по меридианите. В 

комбинация с ходене пеша е идеален вариант за поддържане на добро здраве. 

Въпросите зададе: Даниела Начева 

Здравей, Даниела, 

За Марио научих от моя позната, на която е помогнал при много сериозни проблеми в 

кръста.  

От тинейжерски години имам гръбначно изкривяване, което с напредването на 

годините започна да се влошава въпреки всички усилия, които полагах - най-вече с 

лечебна гимнастика. Непрекъснати болки в гърба, кръста и невъзможност да стоя 

права повече от два часа. Със сеянсите, които Марио ми направи - проблемите ми 

коренно се промениха: 

изчезнаха болките в кръста и се стабилизирах на 100 процента. 

Намаляха значително болките в гърба и сега не ми се налага да почивам на всеки два 

часа. Настъпиха и много визуални промени: двете рамена се изравниха. Гръбначният ми 

стълб се изправи с две степени—от четвърта на втора. Положението на таза също 

беше променено осезателно.  
Всичко това само за 18 сеанса. 
 

Ваня Димитрова, живее в САЩ 

 

Аз съм с рак на белия дроб 4-та степен, т.е. тежък случай, да не кажа безнадежден. Бях на ръба 

между два свята, когато Марио ме намери в една група от раково болни. Предложи ми помощ и аз 

се вкопчих за него като удавник за сламка. С първите десетина сеанса успя да ме вдигне на крака и 

започнах да излизам навън без ничия помощ (преди това лазейки стигах до банята). След месец 

вече изчезна и страшната кашлица, която не ми даваше мира ни денем, ни нощем. Имах плеврален 

излив и ми правиха пет пъти пункции за източване на течност от белия дроб, но с помощта на 

Марио плеврата се затвори и вече този проблем е решен. Имах разсейки в тазобедрената става - 

изчезна и това. На 9 октомври имах скенер, останал е само големият тумор, малките разсейки са 

почти изчезнали. Продължаваме да работим и се чувствам все по-добре. Неговата енергия е 

безгранична и прави чудеса. Вярвам, че много скоро ще съм напълно здрава, благодарение на 

Марио. Благословен да е! 

 

Дора Йорданова, живее в Италия  



 

 

Започна новият сезон в Операта  
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Сватбата на Фигаро (11-18 ноември)  

Определяна от мнозина за най-великата опера на всички времена, тази приказка за измама е 

романтична комедия, придружена от някои от най-красивите музикални пиеси, писани някога. 

Моцарт води публиката на весело приключение с Фигаро и Сузана, които преодоляват заговор и 

ревност, за да стигнат до сватбения си ден. Печеливша комбинация от музика и житейски изпитания. 

 

Лешникотрошачката, балет (25-26 ноември) 

Не пропускайте премиерата в Детройт на 

оригиналната и традиционна продукция на 

"The Nutcracker" от балетната група в 

Синсинати. Причудливи сценични ефекти и 

акробатика допълват балета, за да предадат 

неповторимата празнична атмосфера, така 

както Чайковски го е замислил. Преди 

представлението-матине в неделя ще има 

забавления за цялото семейство. 

 

Тоска (7-15 април) 

Похот, предателство, убийство - нищо не описва драма по-добре от прочутата опера „Тоска“ на 

Пучини. На фона на нестабилната Италия през 1800 г. огнената дива Тоска трябва да се бори, за да 

спаси любовника си от злия полицейски началник. Това е изцяло нова продукция с операта в 

Синсинати и предлага вълнуващо пътуване с емоционални крайности. 

Летният крал (12-20 май) 

„Летният крал“ разказва историята на бейзболната легенда Джош Гибсън, считан за един от най-

добрите бейзболни играчи. Това е история за таланта, любовни изпитания и борбата на един човек за 

преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията.  Операта в Детройт се радва да представи 

тази новаторска творба съвместно с Питсбъргската опера. 

 

Специално за всички наши читатели: 25% отстъпка от цената на билетите  

с код WONDER1718.  

Цена за група от 10+ човека: $35.  

За студенти с валидна карта в деня на представлението: $25. 
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Зарадвай близките си с картичка от България 

  Нова кампания радва близките ни в чужбина. От днес, чрез сайта vurni.me всеки може да прати 
красива електронна картичка на приятел или роднина извън страната. Кампанията е на “Тук-Там” - 
организацията на българите с опит и образование в чужбина. Целта е от една страна да изненада 
приятно сънародниците ни зад граница, а от друга, да разкаже за най-новия им проект - Гид на 

новодошлия. 

 

Изпрати и върни 

Изпращането е напълно безплатно и достъпно за 
всички, а всеки посетил сайта, може да изтегли и 
електронния вариант на Гида. Освен приятен, 
жестът може да бъде и полезен, ако получателят 
планира връщане в България. 

 

Гид на новодошлия 

 

Гид на новодошлия е книжка с полезни статии, 
написани ясно и кратко. Те ще помогнат на всеки 
завръщащ се българин с въпросите му относно възстановяване на здравните осигуровки, преместване 
на багаж, намиране на работа и други предизвикателства, през които трябва да премине всеки, 
който е обратно в страната ни за постоянно. 

 

“Постарахме се да подберем най-ключовите теми, които вълнуват завръщащите се. Важно за нас 
беше книжката да е написана на разбираем език. Често тази информация се намира само в сложни 
административни документи и води до много обърквания. По други теми пък има твърде много 
информация, но част от нея е подвеждаща. Знаем, че връщането в България може да бъде много по-
лесно.” - споделя Юлия Георгиева от Тук-Там. 

 

Изненадайте близките си 

 

Ако и вие имате близки в чужбина, изненадайте ги с този неочакван 
жест. Може би времето на пощенските картички е поотминало, но 
модерният им вариант носи също толкова приятна емоция, колкото 
и едно време. 

 

Картичката можете да изпратите от vurni.me, откъдето можете да 

свалите и Гид на новодошлия. 

 

Гидът има и печатно издание, подкрепено от Държавната агенция 
за българите в чужбина. В него са включени както ключови теми, 
така и развлекателно съдържание и идеи за прекарване на 
свободното време. 

https://vurni.me/
https://vurni.me/
https://tuk-tam.bg/career/newcomers-guide/
https://vurni.me/
https://tuk-tam.bg/career/newcomers-guide/
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По червения килим 

 В световната история има държави, които са 

случили на поробители. Например Америка, която е 

била под английско влияние. А ние не сме случили 

нито на поробители, нито на освободители. Затова 

България остана без цели съсловия, тъй като много 

хора се изнесоха от нея. Демографският чук удари 

много тежко страната ни. Повечето гледаме да сме все 

покрай авантата и никой покрай отговорностите. 

Рекапитулацията в момента накратко е: в политиката е 

мръсно, в икономиката—страшно, в културата—бедно, 

а в спорта—срамно. Заради кризата светлината в края 

на тунела ще се пуска само за национални празници. А 

ние все ще продължаваме да държим очите си 

широко затворени. В резултат на поредната 

грандиозна глупост на никаквото време, в което живеем, от двете злини избрахме по-малката и 

дойдохме в Америка.  

 Още от малка си знаех, че не съм достоен гражданин на Родината с моя псевдопатриотизъм. 

Когато в училище всички се прекланяха пред подвига на Митко Палаузов, навярно само аз в класа с 

вродения ми егоизъм не си мечтаех да ме застрелят, за да кръстят улица или училище на мое име. 

Резил! А ако сложа ръка на сърцето, ще трябва да си призная, че там живяхме щастливо и детството 

ни изобилстваше от радости, които за съжаление тук много ми липсват.  

 Как мога да забравя посрещането на новите години, когато по случай празника в Халите 

пускаха банани?  

 Как мога да забравя рождения ден на майка ми, когато татко й подари вноска за кола от 

1500 лева. Какво щастие предстоеше за семейството ни през следващите 15 години, когато 

трябваше да се класираме за новия Москвич 8?!  И когато с нескрита гордост реших да взривя класа 

с тази новина, един мой съученик попари радостта ми като каза, че семейството му отпреди 10 

години е направило вноска за апартамент и след още 10 години ще имат лихвоточките, за да си го 

купят.  

 А да не говоря за вносните ботушки, които майка ми купи от чужбина. Всички момичета с 

пионерки и облечени като от девически пансион с тоалети от щандовете на ДетМаг или ЦУМ, а аз 

кипрата— и с вносен пуловер. Фурор! А де да беше само това … 

              Животът ни беше „един безкраен празник“, но не по Хемингуейски, а по Живковски. Но ние 

си загърбихме харашото и предпочетохме да променим живота си. А колко му беше да започна да 

тичам от къщи по три километра сутрин и по три километра вечер. И така в края на седмицата  щях 

да съм на 42 км. от там.  Ето ти промяната. Щастието можеш да откриеш навсякъде и във всичко. 

Понякога дори подпряно на тъгата. Неведоми са пътищата Божии. Затова 

внимавайте какво си пожелавате. Един просяк всеки ден молел Господ да направи 

животът му такъв, че дори и най-едрата банкнота да види на земята, да няма 

желание да се наведе и да я вземе. Чул го Господ и … го дарил с ишиас.  

                                                Емилия Димитрова 
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Поздрав за Милко Макнев 

Честит да бъде 50-тия ти юбилей!  
Половин столетие отлита! 
В ръцете си съдбата те люлей, 
сребро в косите ти посипа! 
С носталгия ти миналото изпрати, 
като любима стара песен 
ще помниш точно как звучи, 
когато идва златна есен. 
Към бъдещето смело погледни, 
че то те чака със усмивка, 
изпълнено с любов и със безброй 
мечти 
те вика в своята прегръдка! 
За тебе тостовете днес звънят 
и чашите изпразваме до дънце, 
щастлив бъди във своя път, 
огрян от топло октомврийско слънце! 
 
С много обич: Бистра, Кате и Поли 
16 октомври, 2017 г. 

 Александър Егов 

отпразнува 60-годишен 

юбилей!  

Неотлъчно до него е 

съпругата му Гинка,  

вече 37 години! 

Специално за празника от 

Флорида дойде дъщерята 

със зетя и внучките.  

Чудната торта на Поля 

беше събрала  

най-важните моменти от 

живота на юбиляра!  

 

 

 

Поздрав за Сашо Егов 
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Календар със снимки на Мария Попиванова 

 

Жани Русева е ученичка в 12-ти клас на  Huron High School в Ню Бостън, Мичаган. От няколко 

години е част от Драма клуба към училището. В последната театрална постановка тя игра ролята 

на Пени Сикамор от пиесата Can't take it with you". Жани умело се превъплати в героинята си и 

присъстващите се радваха и страдаха зедно с нея.  

Мечтата на Жанин е да стане актриса. Успех!  

Поздрав за Сашо Егов Изява за Жани Русева 

  Заслужено признание 

за качествената работа 

на фотографката 

Мария Попиванова е 

тазгодишният календар 

със снимки от 

изложението 

BEAUTIFULLY 

WRAPPED.  

Корицата и няколко 

снимки са направени 

от нашата 

сънародничка. 

Браво! 
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Поздрав  

 

Честита първа рожба на  

Василена Ликоманов и Джеф 

Варлеи от Grosse Pointe Farms.  

Пенелопе Куин Варлеи се роди на  

9 август с размери 51 см и 3.5 кг.  

В грижите за бебето помага и баба 

Нели, а най-добрият му приятел е 

кучето Макс.   

Тази година Денят на 

Благодарността е на  

23-ти  ноември  

 

Внимавайте на кого 

поръчвате да прави 

пуйката и дали има 

футболен мач по това 

време! 

 

 

 



 

 

Броя подготвиха:  Емилия Димитрова, Антоанета Бейм, 

Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят 

отговорност за съдържанието на материалите. 

Изказаните мнения е възможно да се различават от 

становището на редакционната колегия. Авторските 

материали подлежат на редактиране. 
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    получавате 10% 

отстъпка от всички абонаментни планове на 

www.neterra.tv за българска телезия в Америка 
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http://www.neterra.tv 
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