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 Бележка	на	редактора	

Коледа 

Григор Угаров 

Днес от всеки поглед блика 

радост светла и велика; 

чудна песен е запяла 

вред земята побеляла. 

А във всяка къща мило 

свети мъничко кандило, 

сякаш пламъка му ален 

от звездата е запален. 

Нашта обич го опасва 

никога да не угасва, 

както вечните зори 

в златен пламък да гори, 

та във студ и бури бесни 

да живеем пак със песни, 

всеки ден що иде нов 

да го срещаме с любов. 

 Ето, че и последният месец от годината започна. Скоро ще дойде и зимата с 

официален старт на 21 декември. За християните Коледа е чакан празник и от малки и от 

големи. На 23 декември е тържеството на децата от българското училище в Детройт. 

Освен любимите песни и танци, гостите ще видят пиеса с празнуването на Игнажден, 

Бъдни вечер и Коледа, така както са го правили нашите деди преди много години. 

Подкрепете малчуганите с присъствието си или дарение за училище „България“.  

 На всички сънародници пожелавам весели празнични дни със семейството и 

приятелите. Да си спомним, че да сме здрави и да сме заедно е най-важното.  

Очакваме вашите новогодишни пожелания на имейл info@BulgariansinDetroit.com. 

 Даниела Начева 

Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“  

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА РАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ 
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 Покана	на	Коледно	тържество	
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 Дарения	за	данъчно	облекчение		

 Данъчната инститиуция в САЩ (The Internal Revenue Service) припомня на 

данъкоплатците, които искат да увеличат своите данъчни спестявания, че могат да 

направят дарение на организация с благотворителна цел преди края на 

календарната година. Сумата на паричното дарение обикновено може да бъде 

приспадната на данъчната декларация.  https://www.irs.gov/newsroom/tax-
preparedness-series-what-to-do-before-the-tax-year-ends-dec-31 

 

 Такова дарение може да 

направите и към Българския културен 

център в Детройт, който е основан 

през 2010 г. като организация с 

нестопанска цел. Неговата основна 

задача е да популяризира българската култура и традиции сред общността. 

През тази учебна година в българското училище се провежда обучение на над 60 

деца. Училището е признато от българското Министерство на образованието и 

издава сертификати за завършени часове по български език, история и география. 

 Всяка година през декември учениците представят български песни, танци и 

стихотворения на концерт. Организирането на такова събитие не е възможно без 

подкрепата на родителите, учителите и общността. Можете да помогнете на 

българското училище чрез финансови средства или награди за томболата. 

Реклама на вашия бизнес ще бъде публикувана в програмата за концерта и в 

електронния вестник "Българите в Детройт". 

Всяка подкрепа ще бъде оценена много от децата в българското училище. Ако имате 

въпроси, моля свържете се с нас на телефон 586-215-6553 или имейл  

info@BulgariansinDetroit.com. 

 Благодарим предварително за вашата подкрепа. 

 

С уважение, 

Велеслав Начев 

Председател на Българския културен център в Детройт 
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Страницата	на	Поли:	Коледа	по	света	

Коледният сезон е едно от най-вълнуващите времена на годината! Празнуването на 

Коледа е свързано с уникални традиции по света, но има четири изключително интересни 

празненства, с които искам да ви запозная! 

 

1. Фестивалът "Гигантски фенер"  
Този красив фестивал се провежда в Сан Фернандо, Филипините. Прави се в събота 

преди Бъдни вечер и включва конкурс за най-голям хартиен фенер! Но не се заблуждавайте: 

това не са типични хартиени фенери. До сега са направени фенери с големина до 6 фута, 

светещи в различни цветове. Всяка година очакванията са по-високи и гостите с интерес се 

наслаждават на новите изобретения, създадени от човешката фантазия! 

 

2. Коледни Приятели (The Yule Lads) 

Исландия има интересна коледна традиция, 

която включва 13 много хитри джуджета! В 

продължение на 13 нощи преди Коледа, тези 

джуджета пътуват из страната, за да посетят 

всички деца. Преди лягане всяко дете трябва да 

остави любимия си чифт обувки до прозореца. 

През цялата нощ джуджетата посещават 

прозорците и награждават децата с малък подарък, 

който е скрит в обувките им. Внимание: децата в 

списъка на непослушните получават гнил картоф! 

 

3. Пържена пилешка вечеря (Fried Chicken Dinner) 

Една от най-нестандартните коледни традиции е в Япония. Храната „Кентъки Фрайд 

Чикън“ (Kentucky Fried Chicken – KFC) е толкова популярна в Япония, че е изместила 

традиционната вечеря. Коледното ястие от KFC за цялото семейство е вкусно и не включва 

усилия за готвене! Така домакинята може да се наслади на празника без да е изморена от 

приготовленията на вечерята! Нека обаче да поясня, че освен тази забавна традиция 

Япония има много красиви обичаи, свързани с коледните празненства, тъй като това е и 

време за благотворителност и любов! 

 

4. Коледа във Венецуела: Венецуела има една от най-забавните коледни традиции в 
света! В ранните часове на Бъдни вечер хората посещават църква ... на ролкови кънки! Този 

обичай е толкова широко разпространен, че пътищата са затворени, за да могат кънкьорите 

да стигнат до църквата безопасно и навреме. Вечерта семействата и приятелите се 

събират, за да похапнат тамале (tamale). Това е питка, която се прави от царевично брашно 

и се увива в бананово листо, за да се задуши. Пълни се със сирене, месо, зеленчуци или 

плодове, според вкуса на всеки.  

 

А сега след като ви разходих по света ви пожелавам весели празници с аромата на 

българската коледна трапеза!          

           Полина Макнев 
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Български	деца	играят	български	хорца	

Здравейте! 

Ето че отново настъпва един вълшебен период от годината – дните 

преди Коледните и новогодишни празници! Отново се завъртаме на 

шарената въртележка от училищни и офисни тържества, предколедно 

пазаруване, джинджифилови човечета и гирлянди. 

Аз също искам да добавя малко радост към този куп празничност! 

Затова обявявам нашата...Коледна томбола “Български деца играят 

български хорца!” Томболата е вдъхновена от книжката ми “Мая и 

концертът на талантите”, в която едно българско момиченце в Чикаго 

повежда приятелите си, за да участват в училищния концерт с 

българското хоро Шопска копаница. 

А вашето българче тропва ли хорце? 

Чрез книжката “Мая и концертът на талантите” стремежът ми е да 

вдъхновя българчетата по целия свят да вярват в себе си, смело да 

преследват мечтите си и да се гордеят със своя произход. В историята е вплетен и един от елементите 

на българското културно наследство – българските народни танци. 

Зная, че по света има много българчета, които, както главната героиня Мая, често обличат българска 

народна носия и от сърце играят български хора, насърчени от вас, мили родители! Ако вашето дете е 

едно от тях, моля ви, помогнете му да участва в томболата "Български деца играят български хорца"! 

 Как вашето дете може да участва в томболата? 

Споделете снимка или клип, на която/който вашето дете играе български народен танц. Ще е чудесно, 

ако на снимката детето е с народна носия, но това не е задължително. 

Можете да споделите снимките и клиповете под обявата във Фейсбук или да ми ги изпратите на имейл 

detstvomoestore@gmail.com не по-късно от 17-ти декември, 2017г. Моля, напишете името и годините 

на детето си, както и града, в който живеете. 

 Ще споделя във Фейсбук страницата на Детство Мое и снимките и клиповете, които ми изпратите по 

имейл. Също така ще публикувам снимките в блога на Детство Мое. Целта е да направим една пъстра 

колекция от снимки и клипове на български деца, които играят български хорца! :) 

 Какви са наградите? 

 Късметлиите ще спечелят копие от книжката “Мая и концертът на талантите” с лично посвещение, 

както и една от три български образователни игри: “Красива България”, “Велика България” и 

“Животните в България”. 

Кой може да участва?  

Може да участва всяко дете до 18 г., без ограничения на местоживеенето. 

Ще изпратя наградите на тримата късметлии по пощата, където и да се намират по света! 

 

 Зорница Иванова 
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Подари	книга	за	Коледа	

Ето и споделеното от Георги Господинов, защо 

книгата е най-хубавият подарък за Коледа. 

«Защото книгата е много личен подарък. Защото 
подаряваш думи, подаряваш история. И казваш 
нещо през нея на този, комуто я подаряваш. 

Защото книгата е бавен подарък, подарък, който 
трае. Не го изхарчваш, изпиваш, изпръскваш и не 
изхвърляш празната му опаковка. (То също е част 
от екологията.) А това да подариш книга на 
Коледа е нещо съвсем специално. В него има стил, 
ретро. 

Защото Коледите са направени от книгите, които 
сме чели, от историите, които са ни разказвали. 
Спомням си много ясно "Малката 
кибритопродавачка", която получих като дете, и 
скришната сълза, през която я препрочитах. Как 
би изглеждала Коледата без тази история. Или без 
"Даровете на влъхвите" на О'Хенри. Или без 
Дикенс, в който можеш да потъваш до безкрай. Или 
без "Коледната история на Оги Рен" от Пол 
Остър. 

Подарявам тази малка лична кампания на тези, 
които вече се чудят как да не подарят същия 
парфюм, шал, бижу от миналата година. 
Надявам се да я прочетат и тези, които 
разгръщат предимно икономическите страници, 
управителите на банки, шефовете на фирми. 
Изненадайте вашите служители за Коледа, 
подарете им книга. Или прибавете книга към 
всички офис джунджурии, които ще раздадете 
покрай празника. 

Когато едно общество е в дълга и тежка криза, 
то първо изхвърля онова, което му се струва излишно и ненужно. Книгите, и изобщо 
културата, бяха лесно припознати като излишния харч. Като нещо, което не е стока от 
първа необходимост. Струва ми се, че бавно започваме да осъзнаваме обратното. 
Книгите и културата са стока от първа необходимост за всяко нормално общество. 

Вярвам, че ако повече хора си подарят книги за Коледа, това ще намали малко 
разомагьосването на празника. Ще редуцира общото количество кич, ще приглуши с един 
тон истерията. Ще разграничи празнуващия от пазаруващия човек. 

Защото Коледата не е промоция, а дар и чудо. А без чудеса не се живее. Особено днес, 
особено тук.  
2007 г." 

 

Книжката, в която деца от училище 

"България" в Детройт участваха с 

преводи и рисунки може да се закупи 

във филиалите на училището в Трой 

и Плимут и е на цена $10. Поръчки се 

приемат и на  

info@BulgariansinDetroit.com.  

Чудесен подарък за всички! 

Приказките са на пет езика: немски, 

френски, италиански, английски и 

български.   
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 Приказки	за	деца,	написани	от	психолог		

Приказки 

Авторски приказки за деца, специално 

написани от психолога Албена Симеонова. 

Приказки за животни, ангели, феи, красота 

и доброта. 

Приказките обогатяват детето, стимулират 

въображението и речта, пробуждат 

мисълта, развиват емоционалната 

интелигентност у децата. С тях децата 

истински се радват , учат се на съчувствие и 

доброта. Ето защо е важно децата редовно 

да слушат приказки. Приказките отварят 

врати, вратите на познанието, красотата и 

вълшебствата! 

Тези приказки са  различни,  защото:  

• чрез тях детето ще опознае по-добре себе си, емоциите и чувствата, които изпитва 
• ще се научи как да преодолява страховете и притесненията си 
• ще бъде по-спокойно, по-щастливо и по-уверено 
• ще може да заспива по-бързо и по-лесно, сънувайки прекрасни сънища 
• ще изгради вярата в себе си, че живее в един добър свят, изпълнен с красота и чудеса 
• ще възпитаме детето по един много нежен и деликатен начин, като закодираме определени 

вярвания - например: Аз съм добър! Аз съм умен! Мога да постигна всичко, което пожелая! 
• има специална ангелска музика, която помага поуката на приказката да залегне дълбоко в 

подсъзнанието на детето 
• ще тренира паметта си - добре е детето да преразказва приказката, щом я е слушало няколко 

пъти 
• ще упражнява българския език, ако живее в чужбина 
• чрез тях родителят може да си почине малко и да се погрижи за себе си, спокоен и сигурен, че 

детето му научава нещо полезно 
Приказките  са  безплатни -  нашето мото е :  “Да направим света  едно 
по-добро място за  нашите децата”  
Основни функции на  приложението:  

• може да пускате аудио записа на приказката 
• има секция за родители, която съдържа съвети и описание на целите на приказката 
• има част, в която е качен текстът на приказката, ако родителят желае сам да я прочете на детето 
• Всяка приказка може да започне с лично обръщение към детето. Родителят може да добави 

името на детето си. Вкарани са над 200 имена на деца досега, много скоро ще бъдат добавени 

и още 
  Приятно слушане! 

 

Приложението можете да изтеглите оттук:  

- за iPhone - в App Store търсите Албена Симеонова или от този линк 

- за Android - в Google Play търсите Албена Симеонова или от този линк 

 

www.angelforce.com 
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Мобилно	приложение	iLove Bulgaria	

iLoveBulgaria e новата интерактивна 
платформа на България, предоставяща 

информация както за забележителностите на 

държавата, така и за специалните предложения 

на местните фирми. Мобилното приложение 

iLoveBulgaria предлага на гражданите и 

туристите неповторимо клиентско преживяване 

посредством атрактивни оферти и 

разнообразни програми за лоялност. 

 

iLoveBulgaria е част от международната 

платформа iLove, разработена в Англия, ползваща най-модерните технологии и концепции 

в маркетинга и електронната търговия. Това иновативно решение обединява усилията на 

Министерството на Туризма, общините, фирмите, гражданите и туристите, с цел 

подобряване качеството на предлаганите услуги. 

 

С приложението iLovе – можете 
 

- Да използвате интерактивна карта, която да Ви заведе до желаните забележителности или 

търговски обекти 

 

- Чрез сканиране на QR кода да получите визуална информация (и мултиезичен аудио гид) 

за различни забележителности, бизнеси и продукти на своя мобилен телефон 

 

- На момента да проследите и осребрите Вашите оферти и събраните точки директно чрез 

използване на мобилния си телефон 

 

- Да получавате съобщения за спечелени награди и специални оферти подбрани конкретно 

за Вас, както и изгодни предложения тип – „в последната минута“, според района в който се 

намирате, така че да не пропуснете нито една добра сделка 

 

- Да бъдете възнаградени, като получавате точки за лоялност, в допълнение на отстъпките и 

атрактивните оферти 

 

- Да си спестите усилията по съхранението и представянето на наличните ваучери или карти 

за отстъпка, тъй като всичко това е достъпно, чрез използването на Вашия смарт телефон и 

iLove приложението 

 

https://ilovebulgaria.eu/ 
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Концерт	на	трио	„Веселба“	на	16	декември	

 На 16 декември фолклорната група в 
Ann Arbor ви кани на International Folk Danc-
ing с участието на трио "Веселба".  
Място: Gretchen's House (2625 Traver Blvd, 
Аnn Arbor) Време: 7 p.m. - 10 p.m.,  
Вход: $10 възрастни, $5 студенти  
Трио "Веселба" се състои от Chris Rietz - 
кавал, Bruce Sagan - гъдулка и Nan Nelson - 
тамбура. Те специализират в българска и 
скандинавска музика, но свирят и много 
друга балканска фолклорна музика.  
Do come and join us as we dance to the music 
of the lively trio Veselba this Saturday night!  

Bruce, Chris, and Nan are not to be missed! 
Gretchen's House Childcare Center, 2625 
Traver Blvd, Ann Arbor. 7 - 10 pm. $10, $5 
students.  
Be there! ***Bring a friend *** Bring a smile ***  
Bring a (nut-free) snack if inspired ***  

 

                    Дориана Стафорд,  

Лицензиран Агент за Недвижими Имоти в Мичиган. 

Предимно в района на Детройт Метро. Услуги и 

помощ на Английски, Български и Руски. 

   Планувате ли да продадете къщата си, да купите 

нова, да се преместите или искате да наемете къща, 

аз съм Вашият източник за помощ в бизнеса с 

недвижими имоти.  Аз съм агент, на който вярвате. 

    BRINGING DREAMS TO LIFE 

      Doriana Stafford, Realtor 

 Coldwell Banker Weir Manuel 

 177 N Main St., Plymouth, MI 48170 

 734-853-4673 // dstafford@cbwm.com 

Харесайте на Facebook: https://www.facebook.com/DorianaWithColdwellBankerWM/ 

 

Честито Рождество Христово  

и успешна 2018 година! 
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 Българско	радио	за	българите	в	Канада	и	САЩ	

 Българите в САЩ и Канада вече имат свое 
радио, което ще могат да слушат 24 часа в 
денонощието, 7 дни в седмицата. Радио BG VOICE 
стартира в петък, 1 декември, точно в 3 следобед в 
Чикаго (4 на Източното и 1 на Западното крайбрежие). 

 За да го слушате може да отворите нашия сайт 
www.BG-VOICE.com или да си свалите мобилното 
приложение BG LINKED за android и iOS, както и през 
платформата TuneIn.Уникалното за радио BG VOICE е, 
че предлага два стрийма с различен стил музика за 
всеки вкус. Слушателите ще могат да избират между 
най-големите български и световни хитове или поп-
фолк и балкански парчета. 

 Радио BG VOICE ще включва 30% само 
български хитове, а три часа всеки ден в програмната 
схема са запазени за най-любимите родни 
изпълнители (11/10с АМ, 4/3с РМ). От 11/10с РМ ще 
вървят най-добрите ретро парчета. 

 Веднага след Нова година в петък и събота вечер по радио BG VOICE ще има 4-
часови поздравителни концерти. Всеки слушател ще може да се обади по телефона или 
във Facebook и да поръча поздрав за свой любим човек, приятел или компанията, с която 
празнува. Водещ на поздравителните концерти по BG VOICE ще е Динко Иванов, който е 
и музикален директор на радиото. 

 Вечерните уикендни програми ще са пълни само с топ хитове. Така радио BG 
VOICE ще бъде част от вашите партита без да има нужда да ровите в youtube или на 
други места за най-добрите песни за вашия купон. 

 В делничните дни на всеки кръгъл час BG VOICE ще предлага новини и времето. 
Водещи на емисиите ще са лицата на BG VOICE Ясен Дараков и Галина Петрова, както и 
нови таланти, които се присъединяват към нашия екип. "Мисля, че това е още една 
страхотна възможност за информация и забавление за нашата общност тук, казва Ясен 
Дараков - Радио BG VOICE ще успее наистина най-бързо и в реално време да предава 
най-важните и извънредни новини. Но ще го правим наистина кратко и ясно - в 2 минути 
на всеки кръгъл час." 

 В следващите месеци радио BG VOICE ще предложи още нови предавания, 
изненади и само хубава музика. 

 

Вашите идеи очакваме на radio@bg-voice.com.  

За реклама: тел.: 708-415-6985. 

 

 

 



 

 

СТРАНИЦА 12 

Брой 12, 2017 ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	

Реклама	
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Без	визи	в	Канада	

Искам да поздравя всички българи с премахването на визовия режим между България и Канада. Считано 

от 1 декември 2017 г. българските граждани, които желаят да посетят Канада с цел туризъм могат да 

пътуват без виза. Този исторически успех е резултат на дългогодишната работа не само на 

дипломатическата служба, но и на всички институции в България. 

Споделям вълнението на многобройната българска общност в Канада за възможността, която им се 

предоставя да прегърнат своите близки, роднини и приятели и да могат да споделят с тях тази част от 

Канада, която са превърнали в свой дом. 

В тази връзка бих искал да обърна внимание на някои основни елементи: 

- Българските граждани, които пътуват до Канада със самолет, се нуждаят от предварително електронно 

разрешение /еТА/. Струва 7 канадски долара, кандидатства се онлайн и обикновено разрешението се 

получава в рамките на няколко минути. Гражданите, които не разполагат с еТА не са допускани дори да се 

качат на полета си за Канада! 

- еТА важи за 5 години и може да послужи за многократни пътувания. Адресът на който може да 

кандидатствате за еТА е www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html 

- Срокът на престой в Канада без виза се определя от канадските гранични власти според целта на 

пътуването, но не надхвърля 6 месеца. 

- Българските граждани, които притежават канадска PR карта или канадски паспорт са задължени да 

влезнат в Канада с канадските си документи! Те нямат право да кандидатстват за еТА. В случай, че тези 

документи са изтекли, те трябва да се обърнат към най-близкото посолство на Канада и да започнат 

процедура по подновяването им. 

- Българските граждани, които имат валидни канадски визи, могат да продължат да пътуват с тях и не се 

нуждаят от еТА. 

- Отпадането на визовите ограничения засяга само българските граждани, пътуващи и пребиващи в 

Канада краткосрочно. Новите правила не засягат лицата, които желаят да работят или учат в страната! 

 

Камен Диков 

Консул на Република България, Отава, Канада 
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Дядо	Руси	и	художествената	гимнастика	в	Детройт		

 Дядо Руси Димов пристига в САЩ в началото на 20-ти век с кораб до Балтимор, 

Мериленд. Родом е от град Русе. В началото е печелил прехраната си с борба, но тъй като 

мениджъра му крадял от парите, през 1929 г. започва бизнес с преработване на въглища. 

По време на депресията загубва всичко и се премества в Чикаго, където започва да работи 

в металургията. По-късно в САЩ пристигат съпругата му Мери и сина му Джими. Руси и 

Мери отглеждат шест деца: Джими, Майкъл, Мери, Уили (става учител), Жени и Ангел 

(става пожарникар). Дядо Руси е имал само основно образование, но всичките им деца и 

внуци завършват колеж, което за времето си е постижение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1910-1920’s Rouseff Family Portrait (from left to right) 
Panka ‘Jenny’ Rouseff , 2nd youngest 
Mary Rouseff – Rousi Dimov’s wife, my great grandmother 
Jimmy Rouseff – oldest son 
Mary Rouseff – my grandmother 
Angel Rouseff (nickname was ‘Ange’ or ‘Bugsy’), seated, youngest 
Michael Rouseff 
Rousi Dimov – my great grandfather 
Wally Rouseff – second youngest son 
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Дядо	Руси	и	художествената	гимнастика	в	Детройт		

 Руси е прадядото на Керън Гловър, която след много 

години ще посети България и избира художествената 

гимнастика за своя професия. През 2005 г. тя създава 

школа за обучение на гимнастички Oakland Rhythmic Gym-

nastics в Bloomfield Hills. Нейна баба е Мери, една от 

дъщерите на Руси и Мери. Мери се омъжва за Уилиам 

Залевски и отглеждат три деца -  Мeриан, Сандра и Ненси. 

Мериан е майката на Керън. Тя има и двама братя Грег и 

Блеър. За Керън, гостуването при баба и дядо „Зи“ е било 

истински празник. Баба винаги е имала за внуците халва, а 

дядото е правил вино. Въпреки че са отминали много 

години, Керън си спомня и казва на чист български език 

“Бягай от тука“, което е чувала от баба си.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940s Rouseff Wedding picture (form left to right) 
William Zalewski – my grandfather, Maryann Zalewski – my mother, Sandra Zalewski – my 
mom’s sister, Mary Rouseff Zalewski – my grandmother, Angel Rouseff, Aunt Evelyn Rouseff 
(married Michael Rouseff), Panka ‘Jenny’ Rouseff Shelhey – my grandmother’s sister, the bride, 
Mary Rouseff – my great grandmother, John Shehey – the groom, Billy and Jimmy Rouseff 
(Jimmy & Hazel’s sons), Rousi Dimov – my great grandfather, Hazel Rouseff (married  to Jim-
my), Uncle Charlie (not sure if he is related or just a friend of the family), Jimmy Rouseff, Wally 
Rouseff, Michael Rouseff, Barbara (on white chair) & Richard Rouseff (kids of Michael and Eve-
lyn) 

Керън Гровър 
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Дядо	Руси	и	художествената	гимнастика	в	Детройт		

 Дядо Руси Димов посещава 

България през 1950 г. след смъртта на 

съпругата си и е бил считан от роднините 

си за капиталист. Не е бил посрещнат с 

доверие и всички му искали пари. 

Братовчедът на Керън, Руси Русев, който 

работи в Университета във Флорида и е 

специалист по цитрусови плодове 

посещава България през 2000 г. по повод 

на конференция. Той се среща с някои от 

роднините си и това, което вижда го 

изненадва. Много от тях нямали кола, а 

каруца с магаре, по улиците имало спрели 

ръждясали руски автомобили. 

Семействата, с които се запознал, били 

бедни, отглеждали ябълки и слънчогледи. 

По това време в България започвало да се 

говори за приватизация и роднините се изплашили, че американския им чичо е дошъл, за 

да си вземе земята, която му се полага.    

 Керън е била в България само веднъж. След като завършва висшето си 

образование, заедно с две приятелки отиват на ваканция в Европа. Това е лятото на 1990 

г., само месеци след падането на Берлинската стена и смяната на комунистическия режим 

в България. Посещават Германия, Полша, Унгария, България и Турция. Виждат разликата 

между Източен и Западен Берлин, реакцията на мъжете към студентките с къси шорти в 

Турция и опашките за хляб в София. Успяват да се разходят на Витоша в слънчев ден. 

Понеже навсякъде надписите са на кирилица, имат проблем с разчитането им и малкото 

руски език, който Керън е научила в университета, идва на помощ.  

             Художествената гимнастика, спорт който в България е много популярен, е нейната 

професия сега. Ръководи клуб Oakland Rhythmic Gymnastics с над сто момичета с различни 

нива на умения. Тук се подготвят и четири български момичета. Керън е била част от 

Националния отбор по художествена гимнастика на САЩ за шест години. След състезание 

в Япония, гимнастичките от САЩ и България заедно посещават различни 

забележителности. Силно впечатление прави на Керън посещението на Нешка Робева 

(която също е от Русе) в Детройт през 1980 г.  

 Керън Гровър е търсен и уважаван треньор и съдия с многогодишен опит. През 2014 

г. е отличена е с най-високото отличие за треньор Master of Sport. Била е член на комитет в 

град Бърмингам, Мичиган и училищата за изкуства Cranbrook. Керън обича да пътува и се 

надява скоро да посети България отново. 

 

Даниела Начева 

 

Керън с деца от клуба  

по художествена гимнастика 
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 По	червения	килим	

 Отмина празника по случай Деня на благодарността, а аз здраво яхнала 

балканския си манталитет, още не бях намерила време да благодаря на Краси и 

Нушка за удоволствието, което ни създадоха като ни поканиха заедно да 

отпразнуваме този ден. Така както не благодарих и на Юлия и Лефтер за кулинарните 

шедьоври, с които ни изненадаха много приятно на следващата вечер. Но не го 

направих от проклетия, а от простотия. Както предполагам ви е известно, в някои 

хора непрекъснато се борят доброто и злото, а винаги побеждава простотията. Но се 

извинявам за това и от сърце им благодаря. Аз ценя много истинските приятели. Те са 

безценни и са като звездите—когато стане тъмно, първо те се виждат.  

 

Много харесвах политическите коментари и 

икономическите анализи на професор Иво Христов, депутат 

от „БСП за България“. Но бях дълбоко отвратена от 

публичното му изявление, че 80% от българското 

население са дебили. Не можах да приема без гняв тази 

обидна квалификация, до момента, в който разбрах от коя 

репрезентативна извадка е стигнал до този „гениален 

извод“. Обяснението ми дойде веднага, след като започнах 

да гледам новия „Big Brother Most Wanted”. Горещо го 

препоръчвам на всички жени, които по време на 

семейните скандали установят, че репертоарът им от 

обидни епитети се е изчерпал и имат нужда от нови 

попълнения.  Някои от участничките са като вълнуващ океан. 

Но ако не сте свикнали, може да ви се повдига 

непрекъснато и да ви се повръща. Световно неизвестната 

певица ЛуДа, пардон—Луна, грее с аристократична 

красота. С тези блестящи зъби като баняджийски плочки, с 

тези впечатляващи уши с размер на джапанки и с развятата 

конска опашка, не спира да демонстрира прелест и 

каруцарски интелект. Приятелката й Мариела с астраганена 

прическа е осъзнала, че лъжата е универсална световна 

валута и на воля се замогва с нея. Фънки, за когото си 

мисля, че е първообразът на анимационния герой Шрек, но 

за съжаление диаметрално се различава от неговата 

доброта — хапе и псува на поразия. Но не отричам, че 

акълът му работи като след двойна доза гинкобилоба. Той 

като добър стратег още в първия епизод прозря, че Джино е 

потенциалният победител и дамската аудитория са негови 

 

Фънки 

Джино 
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 По	червения	килим	

фенки. И не закъсня да го номинира за 

изгонване с мотива колко е загрижен за 

доброто му здраве след тежките операции 

след катастрофата. Ох, Фънки, недей, ще ме 

покъртиш с твоята жалост и милост. Също както 

съпругата на мъж с изкълчен крак казала на 

лекуващия лекар: „Моля ви, убийте го, за да не 

се мъчи.“ Людмилка, с плисираната кожа на 

лицето, упражнява диктатура над 

пролетариата, но като от времето на НЕП-а (за 

справка вижте учебника по Диамат). Динко с 

ампутирания мозък целува наляво и дясно 

ръце, които му се иска да отхапе. Разни хора, 

разни … идиоти. Имам чувството, че повечето 

от участниците са избрани с конкурс по 

простотия и проклетия. Само ми е чудно Душко 

Добродушков—Джино как издържа в това гнездо на осите и мухите Цеце. 

Сплетнярите отчасти успяха да развенчаят славата му на победител от миналия Биг 

Брадър, като го атакуваха за липсата му на образование. Но оставям отворен въпроса 

и чакам отговор от вас, моя Читадела. Ако трябва да избирате между един образован, 

интелигентен, но проклет, зъл, чепат човек, който няма граници, когато обижда с 

гнусни епитети и между един необразован, но не глупав, скромен, деликатен, 

възпитан, готов да помогне на всеки, добронамерен човек—кого бихте предпочели?  

 Мисля си, че е много важно всеки да знае кои битки си струва да води и кои да 

спечели. Понякога да си себе си е най-силната стратегия, за да се спечели не само във 

формата „Биг Брадър“, а и в живота.  

 Пожелавам на всички ви тази най-голяма победа.               

                                                                                                     

            

     Емилия Димитрова 

 

         

 

Луна 
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 Моята	гатанка,	Що	е	то?		

Детска ТВ „Аз мога, аз знам” 

и  БУЦ  „Знание”,Чикаго 

Със съдействието на: 

Държавна Агенция на Българите в 

Чужбина, 

 Национален дворец на децата, 

Вестник „България сега”, 

Еurochicago и Творци без граници 

на конкурс 

  МОЯТА  ГАТАНКА - ЩО Е ТО? 

         Измисли гатанка и я запиши на клип 

Мили деца, вие обичате да творите, обичате задачките- закачки, а гатанките са 

точно това- да ви карат да мислите.  В този конкурс може да участвате с ваши 

собствени гатанки.  Конкурсът е свързан с годишните времена и природата  и е в 3 

етапа- есен, зима,  пролет.   Могат да участват всички деца до 12 г. възраст 

разделени в две върастови групи:    

Първа група - до 9години. Втора група - от 9 до 12 години. 

Красотата на природата ще ви вдъхнови да измислите гатанки. Опитайте! 

Можете! После я запишете на клип/ с телефон, фотоапарат, камера/.  Ако вече сте 

майстори и можете да правите монтаж - моля направете го . Това ще ви донесе 

допълнителни точки и ще се борите за специална награда. 

Имате едно условие  и то е да бъде спазена класическата форма на гатанката - Що 

е то? 

Спазвайте следния ред при записа: 

 1. Кажете първо трите си имена, на колко години сте от кой град сте,  къде учите 

и в кой клас сте.  

2. Кажете гатанката.  

1- ви етап е ЕСЕН    

Краен срок на първи етап е на 21 декември 2017 година, когато настъпва 

астрономическата зима /слънцестоенето е в Северното полукълбо/. 

2-ри етап ЗИМА 

Краен срок на втори етап е 20 март 2018година, когато настъпва 

астрономическата пролет 
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 Моята	гатанка,	Що	е	то?		

3-ти етап ПРОЛЕТ 

Краен срок на трети етап е 10 май 2018 годитна 

Може да изпратите не повече от три гатанки, които  не са представяни в 

предишни издания на конкурса „Моята гатанка" и са лично ваши. 

        

Необходима писмена информация за учасниците, когато изпращате 

клипчето:*лично и фамилно име * навършени години * точен адрес учебно 

заведение *клас*телефон и емейл за контакт. 

Изпращане на конкурсните материали на имейл адрес: moiatagatanka@abv.bg     

 Номинираните творби ще бъдат качени на http://azmogaazznam.com/ 

Организаторите имат правото да публикуват конкурсните творби с цел 

популяризиране на творбите и презентиране на конкурса. 

                

  Тези от Вас, които се справят най-добре и в трите кръга ще получат 

грамота, статуетка и таблет. Другите, които са номинирани в отделните кръгове 

ще получат сертификати. 

Най -добрите клипове ще бъдат качени на сайта на "Аз мога , аз знам", където ще 

може зрителите да дадат своя глас и да изберат любимата си гатанка.   

   Наградените ще бъдат обявени на сайта на  ИТВ"Аз мога, аз знам", БУЦ "Знание" 

гр. Чикаго, САЩ,  Национален дворец на децата, Държавна агенция за българите в 

чужбина на  1.06.2018 г.  

 

 
Ако желаете да си поръчате от  

значките с българско и американско 

знаме, пишете ни на  

info@BulgariansinDetroit.com.  

Значките ще се предлагат и на 

концерта на 23 декември  

в Балканския център.  

Чудесен подарък за всеки! 

Цена: $5  
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 Честито	бебе	

Честита първа рожба на Женя и 

Емануел Кейлес от Кларкстон. 

Момиченцето се казва Ариана 

Мари Quiles и се роди на  

25 ноември,  

5 pounds 17 ounces, 19 inches.  

 

Щастливи са и Димитрия и 

Николай Начеви от Waterford, 

които станаха баба и дядо.  

ЧЕСТИТА РАДОСТ! 

  

Баба Бонка навърши 80 години! 

 

       Да си ни жива и здрава!  

 Винаги готова да помогне,  

 да каже добра дума,  

 да зарадва с подаръче.  

 

Баба Бонка със сина си Димитър, който 

живее със семейството си в Тексас и 

дъщеря си Валя от Ан Арбър.   

 

Поздрав	за	Бонка	Достенова	
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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 $19.95 $19.95 $19.95 на месец $29.95 $29.95 $29.95 $29.95 на месец $35.95 $35.95 $35.95 $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 

СТРАНИЦА 24 

http://www.neterra.tv 


