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Честита Баба Марта 

 На 3 март, от 12:30 децата в училище 

„България“ са подготвили програма за 

празниците през март. Вход свободен! 
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ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 3, 2018 

 Бележка	на	редактора	

 Баба Марта дойде сърдита тази година. И докато хора 

и животни се крият от снега, белите кокичета смело показват 

стебла.   

 В този брой ви предлагаме информация за фондация 

„Едно сърце“ или как две американци стават майки на хиляди 

деца от домовете за сираци в България. Има какво да научим 

от тяхната история и да помогнем, ако можем и искаме.  

  На 3 март, 12:30  децата в училище „България“ са 

подготвили програма за празниците през март. Входа е 

свободен , така че запоядайте. 

 На 11 март ще бъде концерта на Райна. Ще чуем също 

китка от български народни хора в изпълнение на трио 

„Веселба“.     

 Честит национален празник! 

Даниела Начева 

Безкористен живот 

 

На бедния от залъка не искай, 

на слепия не слагай тайно крак, 

ръце със злоба никога не стискай 

и не нападай подло своя враг. 

 

На болния съня не нарушавай, 

за стария не сплитай ругатни, 

на пътя на доброто не заставай, 

дори да гаснат твоите мечти. 

 

 

На грешния от чашата не вкусвай, 

на мъдрия в душата не рови, 

на светлината пътя не прекъсвай 

и не посявай никъде сълзи. 

 

На злобния ръката не поемай, 

от алчния не вземай нито грош, 

на детството крилете не отнемай 

и изживей мига добър и лош. 

 

                              Наташа Басарова 

 

Почина	дядо	Добри	

Добре Димитров Добрев, известен като Дядо Добри и наричан от някои Светецът от Байлово, е 

български дарител за реставриране и поддържане на   много български християнски храмове. Считан е 

от мнозина за изключителен духовен пример в българското общество. Около 2000 г. решава да дари 

всичките си имоти на църквата. Живее много скромно, в малка пристройка към църквата „Св. св. Кирил 

и Методий“ в родното си село. Неговата мисия е за събиране на средства за реставриране на 

християнски църкви и храмове в цяла България. Почти всеки ден дядо Добри ходи пеша или с автобус 

до София и пред вратите на храм-паметника „Свети Александър Невски“ или църквата „Свети 

Седмочисленици“ събира в пластмасова чаша пари, които след това дарява до стотинка. Добротата, 

скромността му, аскетският начин на живот и дълбоката щедрост се възприемат от мнозина като 

изключителен нравствен модел в съвременното ни общество.  
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10	любопитни	вярвания	за	баба	Марта	

Празникът на Баба Марта е свързан с посрещането на пролетта и с пожелания за здраве, 

плодородие и благополучие. Закичването с мартеници на първи март е многовековна традиция, 

която води началото си още от времето на траките. 

Ето някои от древните вярвания, които стоят зад този любим български обичай: 

Баба Марта е сестра на Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари).Баба Марта е сестра на Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари).Баба Марта е сестра на Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари).Баба Марта е сестра на Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари). Тя винаги е недоволна 

от тях и често се гневи, затова и времето през март месец често се разваля. 

На първи март стопанката на къщата почиства основно преди изгрев слънце и простира навън На първи март стопанката на къщата почиства основно преди изгрев слънце и простира навън На първи март стопанката на къщата почиства основно преди изгрев слънце и простира навън На първи март стопанката на къщата почиства основно преди изгрев слънце и простира навън 

червена тъкан.червена тъкан.червена тъкан.червена тъкан. Вярва се, че Баба Марта ще се зарадва на червения цвят и ще бъде благосклонна 

към къщата и обитателите й. 

Баба Марта е известна с капризния си нрав Баба Марта е известна с капризния си нрав Баба Марта е известна с капризния си нрав Баба Марта е известна с капризния си нрав ––––    когато се смее, слънце грее, а когато се сърди, когато се смее, слънце грее, а когато се сърди, когато се смее, слънце грее, а когато се сърди, когато се смее, слънце грее, а когато се сърди, 

облаци закриват слънцето облаци закриват слънцето облаци закриват слънцето облаци закриват слънцето ––––    затова и хората гледат да й угаждат и да не я гневят.затова и хората гледат да й угаждат и да не я гневят.затова и хората гледат да й угаждат и да не я гневят.затова и хората гледат да й угаждат и да не я гневят. На първи март 

младите хора излизат навън, за да ги види Баба Марта и да се зарадва. Възрастните жени не 

излизат, за да не ядосат баба Марта. 

Баба Марта е много благосклонна към хората, които носят мартеници.Баба Марта е много благосклонна към хората, които носят мартеници.Баба Марта е много благосклонна към хората, които носят мартеници.Баба Марта е много благосклонна към хората, които носят мартеници. Затова всички се 

закичват с мартеници, особено малките деца, младоженците или новородените домашни 

животни. На някой плодни дръвчета, дръжките на вратите и избите също се слагат мартеници. 

Много години, а дори и днес, мартеницата се смята за амулет.Много години, а дори и днес, мартеницата се смята за амулет.Много години, а дори и днес, мартеницата се смята за амулет.Много години, а дори и днес, мартеницата се смята за амулет. Освен че развеселява Баба Марта, 

хората вярват, че мартеницата предпазва хората, добитъка, къщата и цялото стопанство от 

“злите сили” на отиващата си зима. 

Мартеницата представлява усукани бял и червен вълнен конец.Мартеницата представлява усукани бял и червен вълнен конец.Мартеницата представлява усукани бял и червен вълнен конец.Мартеницата представлява усукани бял и червен вълнен конец. Белият цвят е символ на 

невинност, чистота и радост. Червеният цвят е символ на здраве, жизненост и любов. 

Открай време на плодородни дръвчета и на детски ръчички се връзва червен конец, за да Открай време на плодородни дръвчета и на детски ръчички се връзва червен конец, за да Открай време на плодородни дръвчета и на детски ръчички се връзва червен конец, за да Открай време на плодородни дръвчета и на детски ръчички се връзва червен конец, за да 

предпазва от зло и да носи здраве.предпазва от зло и да носи здраве.предпазва от зло и да носи здраве.предпазва от зло и да носи здраве. Такава е ролята на червения конец и в мартеницата. 

Конците на мартеницата се усукват задължително наляво.Конците на мартеницата се усукват задължително наляво.Конците на мартеницата се усукват задължително наляво.Конците на мартеницата се усукват задължително наляво. Традиционната българска мартеница 

включва разни символи: черупки от охлюви (за здраве и сила), скилидки чесън (за предпазване 

от зли демони), мъниста (против уроки), или паричка (за благополучие). 

Мартениците се носят на китките, на врата като огърлица или на дрехите отляво.Мартениците се носят на китките, на врата като огърлица или на дрехите отляво.Мартениците се носят на китките, на врата като огърлица или на дрехите отляво.Мартениците се носят на китките, на врата като огърлица или на дрехите отляво. В някои 

български региони семейното положение определя къде се поставя мартеницата. Неомъжените 

девойки носят мартениците си от ляво на дрехите си, ергените ги носят на кутрето на лявата си 

ръка, а женените мъже си слагат мартеница в десния чорап. 

Човек сваля мартеницата си когатоЧовек сваля мартеницата си когатоЧовек сваля мартеницата си когатоЧовек сваля мартеницата си когато    види цъфнало дръвче и трябва да я върже на дървото, за да види цъфнало дръвче и трябва да я върже на дървото, за да види цъфнало дръвче и трябва да я върже на дървото, за да види цъфнало дръвче и трябва да я върже на дървото, за да 

бъде то плодородно.бъде то плодородно.бъде то плодородно.бъде то плодородно. В Южна България хората вярват, че мартеницата, носена на китката, трябва 

да се свали когато видят летящ щъркел. Ако щъркелът не лети, лятото ще е много мързеливо. 

Честита Баба Марта, приятели! Нека се закичим с мартеници и да зарадваме Баба Марта, за да 

ни дари със здраве и благополучие! 

Източници: Източници: Източници: Източници: Wikipedia, , , , Български традиции и обичаи, , , , BalkanFolk    

Автор: Зорница Иванова, Автор: Зорница Иванова, Автор: Зорница Иванова, Автор: Зорница Иванова, http://detstvomoe.com/http://detstvomoe.com/http://detstvomoe.com/http://detstvomoe.com/    
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Честит	национален	празник	
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 Покана	за	концерт	на	11	март	

 

Отбележете Деня на жената по един специален начин!  
Aко още се чудите какво да подарите на Вашата дама или майка, ние имаме 

предложение: заповядайте да празнуваме заедно с Райна на една 
незабравима вечер с вкусно хапване, танци и забавления! А Райна обещава 

празник, изпълнен с много музика и песни специално за всички дами! 
Очакваме ви!  

Вход: $30 предварителна продажба до 9 март 
Деца: 12 - 16: $20, пенсионери: $25, на вратата: $40 

Ще се предлага вкуса българска скара. За всички, които спазват 
Великденските пости ще има и постна вечеря - $13 (вечеря и безалкохолно) 

и торта гараш $4 с предварителна заявка до 9 март 
За контакт: 248 802 6947 ( Нели)  

За вашето настроение ще се погрижи и оркестърът за 
българска народна музика „Веселба“. 

 
 Дата: 11 март, неделя 

Час: 6:00 - 11:00 часа 
 

Адрес: 38500 Ryan Rd, Sterling Heights, MI 48310  
(зала към църквата Holy Ghost Orthodox church) 
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Честит	8-ми	март	мили	момичета!		

 
- Спъпа, какъв подарък би искала за осми март? 

- Ах, скъпи, бих искала нещо за моите тънки 

пръстчета, за изящната ми шия и за тези ушенца ... 

Когато една жена 

замълчи, потупай я 

по гърба… 

Задавила се е 

горката! 
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 В	българското	училище	е	забавно	

 

 Най-малките възпитаници от предучилищната група на училище 

„България“ в Плимут работиха с пластелин. 

 Децата от предучилищната група в Трой с ръководител Кремена 

Вълчева изработиха прозрачни сърца (suncatchers) и ги украсиха с 

диаманти.  
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 Изложба	с	българско	участие	

 

Нашата сънародничка Веси Вълчева  ще участва със снимка в изложба 

„Жените в изкуството“ в Ricker Gallery, The Carr Center,  

1505 Woodward Ave, Detroit, MI 48226. 
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Покана	за	разпродажба	на	детски	дрехи	на	14	април	

Църквата "Свети Климент Охридски" в Dearborn, 

http://www.stclementchurch.net/ 

 

31 март (събота) Лазаровден – 10:30 и 18.00 часа 

1 април (неделя) Връбница - Цветница - 10.30 ч.  

4 април (сряда) Велика Сряда - Велик Малосвет - 19.00 ч. 

5 април (четвъртък) Велики Четвъртък-Василиева Литургия - 

10.30 и 19.00 ч. 

6 април (петък) Велики Петък - Изнасяне на плащаницата -

  9:00, 12:00 и 19.00 часа 

7 април (събота) Велика Събота - Възкресение Христово - 

10.30 and 23:30 часа. 

8 април (неделя) Великден — събиране на Великденски яйца - 

11.00 ч.  

April 14, 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Admission: $1 

Balkan American Center

1451 E. Big Beaver, Troy, MI 48083 

Table Rental: Daniella 586-202-4605 

Great deals on gently used baby and children’s clothes, toys,  
equipment and other goodies! 

Служби	в	църквата	за	Великден	

April 14, 9:00 a.m. - 1:00 p.m. Admission: $1 
 

Balkan American Center

1451 E. Big Beaver, Troy, MI 48083 

Table Rental: Daniella 586-202-4605 
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Реклама	

                    Дориана Стафорд  

 

Лицензиран агент за недвижими имоти в Мичиган. 

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/ 

 

Нотариални	услуги	

 За читателите, които имат нужда от  

нотариална заверка на документи, 

представяме информация на наши 

съграждани oт Метро Детройт, които 

могат да правят такива. 

 Wixom 

Ирена Миланова 

(248) 219-8858 

irenam@stoykoconstruction.com 

Farmington Hills 

Илияна Георгиева 

(248) 939-0401 

ilianadtw@hotmail.com 

Troy 

Бистра Макнев 

(248) 224-7789 

maknev@sbcglobal.net  

 

Clarkston 

Женя Кейлес 

(248) 310-6278 



 

 

СТРАНИЦА 11 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 2, 2018 

 

е 

Консулски	ден	на	14	април	

Уважаеми дами и господа, 

За услуга на българските граждани от Метро Детройт се предвижда изнесен консулски ден 
на 14 април 2017 г. на адрес Balkan American Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 

48083). 

Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в които да 
бъдат посочени: трите имена, имейл, телефон и вида на услугата, която ги интересува. 
Електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit Consular Day.  
Изнесеният консулски ден ще бъде проведен само ако бъдат събрани достатъчно 

предварителни заявки за обслужване от гражданите.  

Заявки ще се приемат и в българският магазин или по имейл  

info@BulgariansinDetroit.com.    

Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%. Приемат се 
плащания само в брой или money order. 

На всички регистрирани ще бъде изпратен график и час, за който са предвидени за 
обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място. Тези, които не са се регистрирали 
предварително също ще могат да бъдат обслужени, но след регистрираните граждани.  

В този ден ще можем също да връчваме готови за получаване лични документи, ако 
предварително желаещите ни изпратят информация на гореуказания електронен адрес, със 
своите имена и посочат вида на документа, който очакват. 

  

Ivan Anchev Ph.D.Ivan Anchev Ph.D.Ivan Anchev Ph.D.Ivan Anchev Ph.D.    

Consul General of Bulgaria in Chicago, ILConsul General of Bulgaria in Chicago, ILConsul General of Bulgaria in Chicago, ILConsul General of Bulgaria in Chicago, IL    

737 N. Michigan Avenue, Suite 2105 
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е 

Представяне	на	България	

 
Нели Апостолова представи България 

на среща с служители в Дженерал 

Мотърс. Нели работи за 

автомобилната компания от 8 

години. Програмата беше част от 

изявите на клуб „Европа“ и цели 

запознаване с различните държави, 

от които са служителите на 

компанията.  

Нели беше облечена в красива шопска 

носия. Присъстващите са харесали 

презентацията и са изявили желание 

да посетят България.  

БРАВО! 

 

Поздрав	за	Николета	

Николета Шермерхорн от South Lyon 

завърши успешно програмата за 

медицински сестри на University of De-

troit Mercy. Това е втора бакалавърска 

степен за амбициозната българка.  

Заедно с ученето, тя се грижи за 20 

месечната им дъщеря Емилия.  

"Най-трудната част е да започнеш, 

след това вече намираш начин да го 

свършиш," казва Николет а. 

Плановете са да започне работа и да 

продължи да учи за Doctorate of Nurse 

Practitioner.  

Да поздравят Николета, на 

тържеството беше дошло цялото й 

семейство.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!  
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 Мама	за	сираците	в	България		

 „Едно сърце“ (One Heart Bulgar-

ia) е организация, която предоставя 

хуманитарна помощ на повече от 20 

домове за сираци и две детски 

болници в България. Всички 

програми на „Едно сърце“ са създадени с основна цел драматично подобряване на живота 

на сираците в България.  

 Началото е поставено през 1997 г., когато Хейди Баркър доставя камион с 

хуманитарни доставки на сиропиталище в София. Развълнувана и натъжена от условията, 

които вижда там, тя решава да продължи с подпомагането на нуждаещите се деца. През 

декември 2000 г. Хейди и група приятели доставят коледни подаръци и медицински 

консумативи на различни домове. Правят това и следващата Коледа. 

 Интересът към този вид хуманитарна помощ нараства сред членовете на 

семейството й и приятелите и заедно с Дебора Душку Брайлсфорд регистрират 

организация с нестопанска цел през март 2013 г. в САЩ и фондация „Едно сърце“ в 

България.  

 За участието си в „Едно сърце България“, Дебора коментира: "За мен това е 

възможност да помогна за облекчаване страданието на тези български деца. Те ме 

научиха на смелост, постоянство, благодарност и да ценя живота. Аз имам толкова 

много, а те имат толкова малко. През годините видях от първа ръка колко много 

нашите хуманитарни усилия положително повлияха върху сираците на България. 

Помогнахме хиляди деца да имат по-здравословен и щастлив живот. Бих искала да 

мисля, че Хайди и аз сме като мама за сираците в България.“ 

 В шест от сиропиталищата, на които помагат, живеят тийнейджъри, които никога не 

са били осиновявани. 50% от българските сираци умират преди да са навършили 20-

годишна възраст. От тези, които оцеляват, 50% ще се занимават с проституция или 

организирана престъпност, за да оцелеят. Много момичета забременяват, а други се 

самоубиват (според статистика, взета от доклад на Фондация за сираци, 2017 г.). България 

има най-висок процент на сираци в Европа за деца с умствени и физически увреждания.  

 „Едно сърце“ работи неуморно, за да сложи край на кризата със сираци в България. 

Постигат това чрез създаване на програми за предоставяне на храни, хигиенни материали, 

лекарства, терапевти, стоматологични услуги, както и обучение на персонала в 

сиропиталищата. Имат също и програма за обучение на тийнейджърите сираци в житейски 

умения като шиене.    

 През юни 2017 г. фондацията организира посещение на неврохирург от САЩ и лекар

–физиотерапевт от Великобритания в специализираната болница за рехабилитация в 

Котел, които споделят своя опит с медицинския персонал. Няколко стаи в болницата са 

изрисувани с пейзажи от екип, начело с Хейди Баркър, която е била там с трите си снахи и 

сестра си. В интервю за местния телевизионен канал на чист български език тя казва „Аз 

обичам България“ и планува ново пътуване през юни тази година. В България им помага 
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 Мама	за	сираците	в	България		

Николай Гавазов, а от скоро и Мария 

Стоянова, които редовно посещават 

различни домове и разбират за 

нуждите на децата.      

 Какво ще стане, ако българите, 

живеещи както в САЩ, така и в 

България, осиновяват български 

сираци? Ами ако повече българи в 

България стават приемни родители на 

сираци? 

 Фондация „Едно сърце“ вярва, 

че осиновяването в страната и 

приемната грижа не само ще променят 

хода на живота на осиротелите деца, 

но и на цялата страна! Грижата за 

едно нeлюбено, бездомно дете е 

незабравимо преживяване за цял 

живот. Фондация „Едно сърце“ помага за подобряване на системата на приемните 

семейства в България чрез обучение на администратори и родители на приемни 

семейства.  

 Децата сираци се нуждаят от дом, а не от тесни креватчета. Те се нуждаят от 

семейство, а не от наблюдение на помещенията. Те трябва да бъдат обичани, а не 

складирани.  

 За да научите повече за „Едно сърце“ и да направите дарение, моля, посетете 

www.oneheart-bg.org 

Или Фейсбук:  

 

Даниела Начева 

 

Хейди в болницата в Котел, 2017 г. 
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 По	червения	килим	

 Винаги съм си мислила, че трябва да съм умряла или да бера душа, ако има парти и 
на мен да не ми се иска да отида. Но ето, че дойде ред и това да ми се случи, когато Нели 
и Васко ни поканиха да празнуваме Трифон-Валентинов. Сърцето ми се свиваше като си 
представях как ще видя обезобразеното лице на Нели, седнала в инвалидна количка след 
трагичния инцидент, който я 
беше сполетят преди няколко 
месеца. За менюто очаквах да ни 
поднесат хляб със зъби и чай с 
танци. Като си познавам 
емоционалната психика и като 
зная, че очите ми са инсталирани 
на мокро място, се чудех как ще 
имам душа да понеса всичко 
това. Но уважихме поканата и с 
голямо притеснение влезнахме в 
залата. И що да видя? Нелка с 
лъчезарна усмивка, дори без 
драскотина по лицето, пак 
водеше хорото с типичната си 
пъргава игривост. Тавите пак 
преливаха от вкуснотии и традиционната 
торта „Гараш“ си беше същата. Бях 
впечатлена, поразена, развеселена. Безсмъртен купонджийски дух ли му се вика на това? 
Нели е герой на нашето време. 
 Емо сменяше различните жанрове музика и дансингът беше пълен. Естествено и аз 
тресях „кръшна“ снага с надеждата да загубя малко килца. После в коментарите имаше и 
разочаровани от чалга парчетата. Емо максимално се изложи, че не пусна „Ноктюрно“ от 
Шопен и някой менует, та да развеем дългите си бални рокли. Аз също си имам любимо 
парче от миналия век, но той не ми го пусна и не му се сърдя за това. А когато на един 
купон ни пусна „Je t'aime” (жо тем), нашият пуритан Ди Жей го спря, когато дойде ред на 

еротичните въздишки, за да не деморализира българската общност.  
 Авторът на песента решава, че името Люсиен Гинсбург подхожда повече на момче, 
почистващо фризьорски салон, отколкото на музикант и измисля името, с което ще стане 
прочут - Серж Генсбур. Въпреки грозноватото си лице, той притежава толкова чар и 
шармантност, че най-известите френски знаменитости му се лепят като мухи на мед. 
„Обърнах сакото си в деня, в който разбрах, че хастарът му е от норки“ - това е неговия 
коментар, относно успеха му. Стеснителността си продължава да прикрива с 
непрестанното желание да е в епицентъра на скандала. Сдобива се със славата на 
еротоман, провокатор и циничен шегаджия. Когато Серж среща Бриджит Бардо тя е 
омъжена за германски милионер и плейбой. Тя, френската икона на киното, оттегчена от 
съпруга-призрак жадува да принадлежи на мъж, на когото да се възхищава и да боготвори.                    
 Страстта им е изгаряща и плашеща. За Серж, Бриджид е ролс-ройсът на неговия 
живот. Бриджит иска от него да напише няй-красивата любовна песен. Серж сяда и за една 
нощ създава „Жо‘тем“. Двамата я записват в едно парижко студио без знанието на съпруга 
й. Песента е скандална. Когато съпругът й научава от пресата за записа е карайно 
възмутен и категорично забранява песента да бъде излъчена в ефир. Серж е съкрушен. 

Част от гостите на партито за 14 февруари  
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Раздялата е мъчителна, но очаквана. Носталгичният образ 
на френската богиня завинаги остава в сърцето му и той 
изпада в алкохолна зависимост. Алкохолът, цигарите и 
жените са неговият равностранен триъгълник. 
 Скандалната и вдъхновяваща любов с английската 
актриса Джейн Бъркин му помага да затвори страницата 
Бардо. „Je t'aime... moi non plus“  е записана повторно, този 
път с Джейн. Чулите песента са убедени, че по време на 
записа двамата правят любов. На което Серж отговаря в 
типичния си стил: „Ако наистина правехме любов, това 
нямаше да е просто сингъл, а един доста по-дълъг запис“. 
Тиражът на плочата е иззет от магазините, а в много 
страни е забранена за излъчване. Но скандалът продава. 
„Смятам да правя музика, която да ми купи ролс-ройс“, 
казва той. Шокирайки света, Серж става наистина богат и 
печели 4 милиона франка. Продават се огромни тиражи и 
песента става най-слушаната в Европа и единствената 
френска песен, достигнала номер едно във 
Великобритания. Въпреки съвсем съзнателното 
провокативно звучене и недвусмислени въздишки, оригиналната идея на песента не е 
секса. Намерението на Генсбур е да създаде химн за несподелената, невъзможната, 
романтична, неплътска любов. Но крайният резултат е най-малкото двусмислен в превод 
„Обичам те y нито пък аз“. Играта на думи в заглавието е странна и взаимствана от 
Салвадор Дали — “Пикасо е испанец ... аз също. Пикасо е гений  ... аз също, Пикасо е 
комунист y. нито пък аз.“ 
 Започнал като грозновато еврейче, сред блясъка на Париж като художник, той става 
най-яркият поет, провокатор на Франция. Превръща грозотата си в запазена марка. 
Скандализира, обича, жонглира с думите с изящество и неподражаем стил. Любимец на 
журналистите, търсещи скандал и рейтинг, които той им дава с пълни шепи и с 
удоволствие. Франция сякаш никога не е обичала някого, повече от него. Възкачила го е на 
пиедестал, превърнала го е в легенда. След Ален Делон, Серж, този грозен чаровник, 
беше идеалът ми за атрактивен, скандален, гениален, первезен, провокативен 
ексхибиционист, загърбил всички канони и морални норми, но всичко това поднесено с 
финес и стил. Е, как да не се влюбя в този непорочен развратник?!  
 А сега след тази изповед, очаквам бракоразводна покана от собствен мъж и критика 
от пуритански настоените ни съграждани. Но моля ви, бъдете толерантни и не ме 
анатемосвайте. За което предварително ви благодаря.                         

      

 Емилия Димитрова 

 

Дарения за лечението на Християн 

можете да направите  

по сметка в банка Chase  

Hristian Kolchakov 

Routing number 072000326,  

Account number 905950762  
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Поздрав	

Магазинът голямо разнообразие от български продукти. предлага изпечено агне или 

прасе по поръчка.  

Празнично плато за всеки повод! 

Реклама	

Надежда Станкова или баба Надка 

както всички я знаят отпразнува  

80 годишен юбилей  

с близки и приятели.    

Гостите й пожелаха да е жива и 

здрава още много години, все така 

енергична, грижовна и обичана.  

Може някои да не знаят, че баба 

Надка живее в Уиксъм, но мнозина 

са опитвали от вкусните питки и 

козунаци, които приготвя!  



 

 

СТРАНИЦА 18 

ВЕСТНИК	НА	БЪЛГАРИТЕ	В	ДЕТРОЙТ	 Брой 3, 2018 

 Страницата	на	Поли:	Children’s	Toys	and	Gender	

While recognized mainly as a social issue, gender

-focused toys have tremendously impacted the psycho-

logical development of children. The perception that toys 

do not play a role in a child's growth could not be more 

incorrect. Erica Weisgram, currently working as a devel-

opmental psychologist at the University of Wisconsin-

Stevens Point, reinforces that each time children play "… 

they're getting something out of it. They're learning about 

the world," (Grinberg). Every toy is associated with key 

aspects that affect a child's attitude and learning skills. 

Feminine toys help to improve fine motor and social 

skills, while providing a nurturing and caring space, and masculine toys help to improve large motor and 

spatial skills (Robb). When a child is deprived of one option it holds them back from discovering new in-

terests and outlooks on the world around them. The 2011 study Pretty in Pink: The Early Development of 

Gender-Stereotyped Colour Preference, completed by psychologists and developmental specialists Judy 

DeLoache and Vanessa LoBue, tested children of seven months to five years of age and their preferences 

between a pink and blue object, both similar excluding color (Robb). The study found that by two years of 

age, girls had developed a preference for the pink toy while the boys focused on the blue toy (Robb). This 

trend can be seen in adulthood and was proven during a study completed by researcher Kim Myoungsoon, 

Parent's Perceptions and Behaviors Regarding Toys for Young Children's Play in Korea, published in in the 

academic journal Education sponsored by Project Innovation.. Four hundred and nine mothers in Seoul, 

South Korea were studied to see if their child's gender strongly determined which toy they would buy when 

out shopping, or if gender played only a small role in the decision. A shocking 90% of mothers were found 

to highly depend on the child's gender when buying toys and valued it over toy manufacturer, price, and 

quality (Kim). However, this division of toys is not the only aspect harming children psychologically as the 

growth of online gaming and social media has now been proven to increase feelings of loneliness. A recent 

article known as “Is Facebook Making Us Lonely?” by Stephen Marche explains how the instant gratifica-

tion a person receives through the number of likes on social media or points they win in a game is harming 

them behind the scenes (Marche).  When a teenager's post does not receive as many likes or comments as 

their last, a feeling of loneliness may take over as they wonder where they went wrong with the new post. 

The same may be for a child playing a game on a phone. With each win comes a feeling of victory and 

pride. Due to the fact that younger children do not have the proper methods developed to cope with an 

emotional loss, when a fellow classmate becomes better at a game or the child begins to lose points, a feel-

ing of despair may come upon them. Without the proper skills to understand and deal with the situation, it 

could lead to an increase in negative thoughts and lashing out against those around them.   

Polinna Maknev 
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