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Въпреки хладното време, децата от Детройт, които празнуваха Великден в Уиксам бяха весели и с пълни
кошници с яйца! Четете повече за празника на страница 3 и в материала „По червения килим“.
На 28 май от 18:30 часа възпитаниците на училище
«България» ще отбележат Деня на българската
култура и просвета и края на учебната година
с празничен концерт и пиесата «Буратино».
Balkan American Center
1451 Е. Big Beaver, Troy 48083

В броя четете:
Великден в Детройт
Концерт на училището
Детски фестивал
Група „Оратница“ на 5 юни
24 май - празник на буквите
Отровна вода
По червения килим
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Бележка на редактора
Ех, да можеше да бъде Ден на майката всеки ден! И аз не знам как
оцелявам между домашни на децата, следучилищни занимания и изяви,
работа, срещи, емейли, домакинство и обществена дейност. Предполагам
така са и други майки, които носят не две, ами двайсет дини под една
мишница. Месец май, разбира се, прави програмата още по-натоварена с
концерти, състезания, абитуриентски балове, фестивали в допълнение на
рождените и именните дни.
Доста българи, въпреки ниските температури, се празнуаха 1-ви май в Уиксам и
освен че приготвиха вкусни гозби за Великден, събраха пари за училище „България“.
Децата от училище „България“ участваха в пролетен празник в Трой. Предстои ново
участие на 22 май на международния детски фестивал в Стърлинг Хайтс. На 28 май ще
бъде концерта по повод Деня на славянската азбука и завършването на учебната година.
Заповядайте от 18:00 часа в залата на Балканския център в Трой да аплодираме малките
възпитаници на училището. Започна записването за новата 2016/ 2017 година. Форми
можете да намерите на сайта www.BulgariansinDetroit.com.
На 5-ти юни в Детройт ще ни гостуват музикантите от група „Оратница“. Техните
изпълнения интерпретират българската народна музика по начин, близък на младите
поколения. Групата се завърна от успешно турне в Европа и концерти с пълни зали в
България. Ако това е начинът светът да чуе хубавата българска музика - защо не! Научете
повече за „Оратница“ на страница 7.
Преди точно 10 години (не е за вярване!) за първи път в интернет пространството
се появи сайтът www.BulgariansinDetroit.com. Благодаря на съпруга си Велеслав Начев за
това, че изпълни една моя мечта. Надявам се скоро да имаме нова, модерна интернет
страница. Това, което се промени през годините е, че работата се увеличи с появата на
вестника през септември 2006 г., косите ни побеляха (Вили сложи и очила), вместо бебе
на година и половина, имаме три деца в училище. Честит ни юбилей!
На страниците на вестника можете да поздравите ваши роднини и приятели за
различни поводи. Очакваме писмата ви на info@BulgariansinDetroit.com със снимки от
вашите пролетни градини.
Даниела Начева
редактор на в-к «Българите в Детройт»
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Денят 23 април в Българското училище в
Плимут беше изпълнен с много емоции за
малки и големи. По случай международния
ден на кукления театър (17 април) малките
палавници гледаха с удоволствие
постановката
на новия
вариант на
приказката
„Червената
шапчица“.
Благодарим Ви, Креми и Живко.
Минути след това, на полянката ги очакваше
изненада - десетки шарени яйца. Децата събираха яйчица
в кошничките си, надпреварвайки се кой повече ще събере.
Така отбелязахме и
настъпващия Великден.
Но това не беше последно. Мими Иванова се беше
постарала да отбележим и деня на земята. Децата
посадиха в чашка с пръст семена и ще ги оглеждат в
къщи. Така ще разберат как зеленчуците се появяват на
масата и са толкова вкусни, ако са отгледани с любов.
Денят завърши с чукане на яйца, а героите бяха
изморени и спяха сладко след този прекрасен ден,
изпълнен с много приключения.
Валентина Маринова
Здравейте, мили приятели,
Независимо от времето, отново показахме, че имаме
силен дух да обележим този хубав празник - Великден.
Благодарим на всеки един за участието,
приготовленията на храната и подготовката в парка.
Честит рожден ден на Маринела Згуров и благодарим за
почерпката. Страхотни кебапчета отново на Румен и
Георги. Невероятни агнета и салати, приготвени с
любов. Чудесна работа на баба Надка за вкусните
питки. Страхотни сладкиши, с които направихме
благотворителна разпродажба в подкрепа на училище
"България".
Благодарение на всички вас, които дойдоха и
дариха средства, а и тези, които си купиха от вкусотиите
успяхме да съберем $320!
Благодарим ви!
Мария Иванова

Победителката Ваня Георгиева
в поредната среща
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КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА
24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
и
ЗАВЪРШВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА УЧИЛИЩЕ
“БЪЛГАРИЯ” В ДЕТРОЙТ
на 28 май (събота) от 18.30 часа
в залата на Балканския център в Трой,

1451 Е. Big Beaver, Troy 48083
Вход: възрастни - $15
пенсионери и деца до 18 г. - безплатно.
Концертът ще започне с мюзъкала
«Буратино» и ще продължи с изпълнения на песни
и танци.
Родителският съвет на училището ще продава домашно приготвени баници и
сладкиши.Празникът ще продължи с българска народна и популярна музика.
Станете спонсор на тържеството или рекламирайте вашия бизнес в
програмата на концерта. За повече информация:
Ирена Миланова

-

-

.
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Покана за международен детски фестивал
Учениците от 2-ри и 3-ти клас към училище „България“ ще участват в програмата в 15:30 часа.
Заповядайте да подкрепите малките танцьори. Ако желаете да бъдете доброволец за
българската маса, където ще се представят сувенири и книги, моля пишете на
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Покана за концерт на „Оратница“ на 5 юни

Оратница“ е музикална група, която смесва български фолклор с елементи от
съвременните музикални стилове като дъбстеп, дръм енд бейс и хип-хоп. Музиката е

изцяло акустична - съчетание между диджериду (Георги Маринов - Хорхе), кахон/
тъпан (Петър Йорданов - Бъни), кавал (Християн Георгиев) и глас (Иван Господинов Попа). Името на групата идва от народния обичай Оратница. Имат два албума
Оратница“ (2012) и Фонтрон (2015). Сред песните, които изпълняват са: Църни очи,
Шарена гайда, Пуста младост, Витоша, Леле Свашке, Хубава
Награди за най-добре
танцуващ
и най-добре пеещ
зрител!

си, моя горо и други. www.oratnitza.org.

Заповядайте да попеем, поиграем и аплодираме
младите таланти от група „Оратница“.

СТРАНИЦА 6

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 5, 2016

За театъра и любовта
Здравейте, приятели!
В сърцата на малцина ще остане споменът за
посещението в Детройт на Владимир Пенев и Силвия
Лулчева, представили брилянтно постановката "Дуети".
За съжаление представлението не премина без спънки,
но добрият актьор запазва самообладание и дори и без
сцена изиграха пиесата повече от перфектно!
Пиесата, състояща се от три части, представи на
публиката съжителството на неортодоксални двойки,
борещи се за по-добър индивидуален живот.
Имаше увещаване да встъпят в брак - богат гей и
неговата асистентка, само и само да не са сами и да си
помагат, когато дойде старостта; последна съвместна
почивка между леко подпийнали съпрузи и опитите им
да разделят имуществото; брат, помагащ на
обърканата си сестра да сключи брак. Може би това е
част от "нормалния" живот.
Пожелавам на всички читатели на вестника
никога да не губят любовта, да не делят на "мое и
твое" и да са либерални с чувствата на половинките
си!
Ева Маринова

На училище е интересно

Децата от 4-ти клас учат за Второто българско царство. Александър разказа на
съучениците си за Велико Търново, родното място на баба Наси и дядо Данчо.
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Пролетен празник
Усмивки на деца и възрастни
огласиха двора на Балканския
център в Трой. След учебните
занятия на 23 април – тук имаше
пролетен фестивал. Тази година
всички парични постъпления се
дариха на сирийските бежанци.
Над 50 деца взеха участие в
пролетния фестивал, организиран
от представителите на няколко
държави: Албания, България,
Турция и Босна.
По традиция празникът
започна със забавления за
децата - галиха домашни
животни, яздиха кончета и се
возиха на влакче. Момчетата
премериха сили в спортни
срещи по футбол. Меги
Михайлова сподели: „Много е
хубаво и ми харесва. Има
забавления за децата, има храна
– албанска, българска,
босненска.“
Народни танци
представиха децата от Албания,
Босна и България. Ансамбъл “Извор“ представи шопски танц и спечели овациите
на публиката.
Програмата завърши с право хоро, на които всички играха заедно.

Даниела Начева
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Спортния турнир с нова дата - 27 август
Здравейте, приятели на спорта,
отново наближава време за весели
игри и спорт на открито. Зимата си
отиде, а пролетта е навсякъде.
Добро настроение, повдигнат дух и
емоции очакват всички ни това лято.
Ние обаче ще ви изненадаме,
както времето в Мичиган.
Избрали сме друга дата за нашето традиционно спортно събите:
27-ми август 2016
Надяваме се това да ви даде време, за да се подготвите и участвате в
спортните игри, които тази година ще бъдат още повече!
BG Detroit Sports

Европейската комисия обмисля визи за САЩ и Канада
Европейската комисия обмисля дали да накара
американските и канадските граждани да
кандидатстват за европейски визи, преди да
посетят ЕС. Въвеждането на визи може да доведе
до загуби за милиарди евро на ЕС, да предизвика
сериозни щети за туристическия бранш и да
постави под въпрос бъдещето на споразумението за свободна търговия между Брюксел и
Вашингтон. За това предупреди Европейската комисия (ЕК), след като Брюксел даде
тримесечен срок на европарламента и Европейския съвет да решат дали да бъдат
възстановени визите за американци и канадци. Решението се налага, тъй като Вашингтон
и Отава не спазиха крайния срок 12 април, в който трябваше да позволяват безвизово
пътуване на всички граждани на ЕС.
Вече близо десетилетие САЩ отказва да облекчи изискванията за пътуване за
европейските граждани с обяснението, че сключват споразумения поотделно със
страните членки, а не с целия блок. Спорът произтича от факта, че граждани на
България, Румъния, Хърватия, Кипър и Полша трябва да кандидатстват за виза, преди да
пътуват за САЩ. Според правилата на ЕС гражданите на всички страни членки трябва да
бъдат третирани еднакво за условията за безвизово пътуване. Ако това не стане,
Брюксел може на свой ред да отмени облекченията за жителите на държавата, която
отказва да въведе т.нар. принцип на реципрочност – в случая САЩ и Канада.
БЕЛ.РЕД. Благодарим на Галя Аврамов за предложението да включим темата.
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24 май - Ден на славянската писменост
Думичката азбука идва от две букви и не
кои да е, а първите две в глаголицата - аз и буки.
Българската азбука е всъщност разказ за
грамотността: Аз буки веди глаголи добро есть
жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е
добър... Това ни казва нашето а, б, в.
В превод от прабългарски език
азъ означава памет. Освен това на древния
ни език алем означава първи,
аан означава Бог или небе. В новата азбука Кирил и
Методий поставят на челно място буквата А като
символ на начало и самосъзнание. Всяка следваща
буква е взета от началото на конкретна дума и четени
последователно те образуват смислен текст, скрито
послание на светите братя към народа, който ще се
ползва от тяхното творение, давайки му да разбере
защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и
накъде ще ги поведе родното слово.
Първите азбукарчета заучавали новата азбука в текстовия й вариант и макар че
отдавна сме го забравили, той и днес продължава да ни глаголи, тоест говори: "Аз буки,
веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он
покой. ръци слово твръдо! Ук, фрът, хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен он! Йен
йон! Юс! Ят!”.
Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така: "Помни
буквите, учи се да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора
мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви!
Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! С ум и
разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“.

Няма нищо по-важно от историята и традициите за съхранението на една нация.
Един велик народ, какъвто е нашият, е тъпкан и мачкан със столетия, точно защото е велик
и враговете му са били могъщи.
Историята ни е изтривана и пренаписвана от всеки, който мине оттук и най-вече от
самите ни управници до такава степен, че утре децата ни няма да знаят какви са - българи
ли, американци ли, турци ли...
Разказвайте на децата си и предавайте важните неща от нашата велика
история, за да я има България!
www.sosnovini.bg
СТРАНИЦА 10

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 5, 2016

Впечатления от форума на учителите
На 23 и 24 април в Чикаго се проведе втория форум на българските учители в
западното полукълбо. Завърнах се от Чикаго в добро и оптимистично състояние на
духа. Оптимистично поради положителния тон на втория форум от такъв мащаб в
Северна Америка, поради голямото присъствие и съпричастие на висши държавни и
политически лица от България, и поради десетките учители от всички краища на
САЩ и Канада, дошли да споделят опит и подкрепят идеята за важността от
съществуването на българските училища в чужбина.
Не мога с нищо да сравня чувствата, обхванали всички присъствуващи, когато
децата от училище „Джон Атанасов“ запяха „Горда Стара планина.“ Нямаше човек в
залата, който да не се опитваше с огромно усилие да овладее сълзите и емоциите си,
които го обзеха. Децата обаче спокойно изпяха химна, като май междувременно се
чудеха защо всички възрастни плачат.
Рангът на делегацията, пристигнала от България за конференцията, беше
впечатляващ: Маргарита Попова - вицепрезидент, Румен Йончев - председател на
комисията за българите в чужбина към Народното събрание, Красимир Вълчевглавен секретар на МОН, евродепутати, специалисти и началници на отдели в МОН.
Всички от тях без изключение изказаха, в официални приветствия и в неформални
разговори , колко дълбоко са впечатлени от организацията, професионалния начин на
ръководство и постиженията на училищата в Северна Америка. Друго споделено
впечатление от тяхна страна беше, колко много повече човек се чувства българин в
чужбина (без коментар, ние си знаем.)
Ще се обърна за малко към статистиката, защото тя може кратко и ясно да
покаже тенденциите в образованието в България и зад граница:
- 2001 - регистрира се първото българско училище към МОН в САЩ - „Джон
Атанасов“ в Чикаго
- 2016 - регистрирани са 45 училища към МОН в САЩ и Канада, само 12, от които в
Чикаго
- регистрираните ученици в българските училища в САЩ през 2010 г. са били 817,
през 2015-16 учебна година - 2, 342
- през 2016 година са регистрирани и активно работят 253 български училища в 39
държави
- българската държава осигурява повече от 20 милиона долара на година за
подпомагането им
- най- голям брой записани деца са в начален курс, 3 пъти по- малко посещават
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Впечатления от форума на учителите
среден курс, а много малък процент от тях остават в гимназиален курс
- към 2016 година България има население от почти 7 млн. души
- в последните 10 години 200,000 деца са родени в чужбина само от бракове
между българи (2 пъти Велико Търново!)
- към 2016г. 43% от учениците в България са с български като немайчин
език! (Кой е готов за този процент?! Аз не съм.)
Когато цифрите говорят, най-добре е да мълчим и да се замислим.
Не желая и не смея да коментирам тенденциите на демографското състояние и
развитие в България. Мога, но не това ми е работата.
Мога само да коментирам факта, че към днешна дата расте едно цяло ново
поколение от българи в чужбина, родено от бракове между българи, между първо
поколение българи, и от смесени бракове. Статистиката също показва, че повече
деца от смесени бракове с майки от български произход посещават българските
училища, за разлика от деца от смесени бракове с бащи от български произход.
(Народът май правилно е казал: „Откъдето е жената - оттам е и родата.“)
Големият въпрос е: Защо децата на българите в чужбина трябва да изучават
български език? Защо им е нужен?
Отговорът не е сложен: Защото езикът им дава чувство за принадлежност;
самочувствие; съпричастие към една нация, която, даже и да не познават
достатъчно сега, като деца, един ден ще оценят когато пораснат; дава им ключ към
древна култура и славна история с която малко нации могат да се гордеят; дава
им възможност и опит да работят в рамките на културата, спорта, икономиката и
политиката между САЩ, България и Европа.
На конференцията не беше разискван проблем, твърде важен за нас в Детройтучастието и съпричастието на родителите в процеса на посещаемост и обучение на
децата. Но всъщност много колеги споделиха в почивките, че активната движеща
сила на техните училища са родителите и тяхната посветеност на идеята за
качествено образование на децата им не само на английски, но и на български език.
Светът отдавна стана глобален и предлага много алтернативи на този, който е готов
за предизвикателства. Дано един ден и ние постигнем такова разбиране в Детройт.
Г-н Симеон Стоилов, генерален консул на България в Чикаго в края на своя мандат,
направи задълбочено изказване, обобщавайки идеята колко забележително задружни
са училищата и учителите в Чикаго в стремежа си не само да предлагат обучение, но
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Впечатления от форума на учителите
и да превръщат училищата в културни центрове на българската общност. Винаги ще
си спомням с удовлетворение неговите думи:
“Най- добрите посланици на България по света не сме ние, дипломатите, това
сте вие- учителите.“
Спомням си една събота преди 3 години. Дъщеря ми имаше много трудна
седмица- МЕАР тестове, тестове за прием в средно училище с напреднали програми
на обучение, концерт на училищния оркестър с отговорността да свири перфектно на
кларинет... Предложих й да не идва с мен на българското училище, да си почине и да
се наспи. Тя само ми каза: „Не искам да си ида в България, да говоря малко глупав
български и там да ми се смеят. Ставам и идвам.“
Нищо не казах. Вътрешно се усмихнах. Мачът беше спечелен.
Това, което ще покаже един ден колко съм успяла като родител и учител, ще
бъде нейната първа проронена сълза когато чуе „Горда Стара планина, до ней Дунава
синей.“ Дано да съм свидетел.
Да се стигне до такъв момент струва години труд и постоянство.
Вече 6 години екипът на училище „България“ в Детройт с гордост доказва, че трудът
ни се отплаща, отразен в тетрадките, лицата, емоциите, песните и танците на вашите
„наши“ деца. Може да са една много малка
частица от тези 80 000 българчета, обучавани на
роден език по целия свят, но са единствени, и са
важни.
Нашият учителски труд, помощта на
Министерството на образованието и науката,
огромната съпричастност на Българския
културен
център
и
съдействието
на
родителските съвети са инвестиции в бъдещето
не само на българската общност в Детройт, но и
в бъдещето на родината ни.
Дай Боже времето да оправдае това мое
мнение.
С уважение и в очакване на 24 май:
Митра Енчева,
Учител

С колежки на форума. Г-жа Енчева е в средата.
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Интернет страница «Гражданомер»
„Гражданомер" ( grajdanomer.bg ) е интерактивна интернет страница,
свързана с основните граждански и политически права, гарантирани от българското
законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки, който има желание,
може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са
правомощията на президента, министър-председателя и народните представители,
познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в
изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател.
Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните
отговори на въпросите, които са сбъркали.
Въпросите са разделени в пет групи – демократични принципи, институции,
местна власт, защита на гражданите, избори и избирателни права.
Само един е верният отговор, който се избира измежду няколко посочени.
На въпросите трябва да се отговори за определено време. Ако потребителят не успее
да се справи в определения срок, отговорите се приемат за грешни.
През сериозната материя на конституционните ни права и задължения ни
превежда едно симпатично човече, което кръстихме Гражданко.

Гражданко влиза в различни роли - кмет, депутат,
гласоподавател, дипломант или накратко – гражданин,
който иска, може и трябва да управлява и променя
живота си и този на страната си. Гражданко е авторска
заслуга на карикатуриста Ивайло Нинов, специално
създаден за проекта герой.
Целта на проекта е да измери равнището на
знанията на хората за техните граждански права и да
засили желанието им за активно участие в процеса на
вземане на решения. Получените данни за степента на познаване на
функционирането на управлението и възможностите гражданите да влияят върху
националните и местни политики ще станат основа за бъдещи проекти за повишаване
на информираността и гражданско образование.
Проектът е насочен към активните хора, които получават информация и знания
от интернет. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.
БЕЛ. РЕД.
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Да намерим Учителя в себе си
Понякога съдбата те среща с хора които могат да
променят живота ти. Тези редове ги пиша, за да изкажа
благодарност към една жена, която ме научи да приемам
всичко, което ми се случва спокойно и как сами можем да
променим съдбата си.
Тази жена, която е помогнала на много хора се
казва Вероника Маврикова. Родена е в Уралските планини в
миньорския град Бакал в семейство с четири деца - две момчета
и две момичета. Родителите й са били минни
инженери. Вероника среща сегашния си съпруг Георги и така
идва в България през 1981 година и от тогава живее в
Добринище, Благоевградско. Връзката й с Русия не се
прекратява и освен, че посещава семейството си тя започва да се
обучава при много известни руски светила, занимаващи се с
нетрадиционни методи на лечение и така започва да се
занимава с целителство. Всичко започва преди 10 години.
Вероника се обучава при Сергей Кузнeцов и завършва първо
ниво Рейки. Пет години по-късно тя има прекрасния шанс да учи при Людмила Горскова, като
получава 2-ро, 3-то и Мастърско ниво по Рейки Шики Риохо. Нейното желание да се
усъвършенства я отвежда при Атма в Москва, където получава Мастърско ниво по Тантра Рейки, но
Вероника не спира дотук. Животът й дава голям шанс да се обучава в Института по развитие на
Свръхсъзнание при Ирина Белозерская. Вероника е излекувала много хора, за които традиционната
медицина е безсилна. Кактo тя казва: “Най-важното в изцеляването е отношението към проблема.
Човек може да промени отношението си, да промени своя живот и да се изцели. Средствата за
масова информация, официалната медицина, а също и обществото като цяло смятат, че човек
трябва да се бори с болестта. Болестта е враг, който атакува нашия организъм и ние трябва да се
борим, за да се излекуваме. Но такова отношение изобщо не помага на изцеляването. Борбата
означава стрес, а именно стресът стои в основата на болестта. Човек може да обиколи света, да
прочете стотици книги, да смени десетки учители и само тогава ще разбере, че никъде не трябва
да ходим, и че всички книги ни казват едно и също и това е, че Учителят е само един и той е вътре в
нас.”
Вероника помага да намерим Учителя в себе си.
Потърсих помощта на Вероника миналата година, понеже имахме сериозни здравословни
проблеми в семейството. Тя ни помогна изключително много и продължава да ни помага. Затова
поисках разрешение да напиша тази статия за нея, за да изкажа безкрайната си благодарност и тази
на семейството си, както и да предоставя информация за контакт, за да може да помогне на повече
хора, които се нуждаят от помощ.
Телефонът на Вероника в България е: +0895 438529
Skype: Veronika Mavrikova /mudaris5/
Facebook: https://www.facebook.com/veronika.mavrikova
B.K.
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Български кулинарни продукти в Детройт
НОВО НОВО НОВО
За ваше удобство, Nessie Foods вече има
ново работно време:
понеделник – събота 9:00ч. – 20:00ч.
неделя 10:00ч. – 18:00ч.
Всеки уикенд: кюфтета, кебапчета, пилешки дюнер и
пържени картофки за гарнитура. Може да похапнете на
място!
Томбола анкета - всеки месец може да спечелиш! За
месец април имаме печеливш клиент от томболата (на
снимката). Посетете www.nessiefoods.com.
Вече и при нас, в Детройт, ще намерите всичко за
вашата трапеза, всичко българско, за което си копнеете:
богат асортимент от български колбаси, луканки,
създарма, кренвирши, филе „Елена“, свински филета,
оригиналното българско сирене и кашкавал в различни
разфасовки (краве и овче), над 7 вида българска лютеница, стерилизиран зелен фасул, грах и гювеч,
маслини, оцет и олио, кисело мляко „Тримона“, боза, шоколадови
и захарни изделия, български мед и сладка, халва, кисело зеле,
кисели краставички, български боб, ориз, домашна юфка масло,
два вида кори за баница, замразени продукти - кебапчета,
кюфтета, кърначета и наденици, минерална вода, български
сокове, лимонада, подправки, домашно приготвени баници със
сирене, толумбички, баклава саралия, тригуни и много други.
Работим усърдно, за да предоставим по-разнообразни продукти!
За вас абитуриенти, за вашия абитуриентски бал!
Ако се нуждаете от помощ за този неповторим ден, Nessie Foods
може да ви помогне, предлагаме вкусни кетъринг плата, месни и
безмесни, хапки, скара, салати, гарнитури, тутманици, питки и
други хлебни изделия. Обадете ни се за специални заявки, цени и
предпочитания.

Nessie Foods, LLC (inside Palm’s Liquor)
42124 Van Dyke, Sterling Heights, MI 48314
(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя
www.nessiefoods.com,
facebook.com/nessiefoods
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Предложение за работа

Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@smilesbystutman.com


Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит



Безплатна консултация



Офисът работи в събота и в неделя



Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак



Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.



Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове



Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски)
Обадете се и вие: (248) 569-7447 и (248) 702-6300
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Отровна вода
Колко струва човешкият живот във Флинт, Мичиган?
Продължение от миналия брой
За да предотврати пълната дезинформация на населението
на Флинт, екипът на проф. Едуардс създава уебсайта FlintWaterStudy.org, на който публикува всяко свое откритие по отношение
на Флинтската криза. Въпреки опитите на властите във Флинт да
потулят истината, местните медии подемат разследвания във
връзка със скандала, който скоро достига национално ниво.

„За проблемите с водата разбрахме от медиите,“ продължава
разказа си Джейми Татъл, „нито един градски служител не сметна
за необходимо да изпрати официално писмо, телефонно обаждане
или да свика спешна среща на жителите на града. Вместо това,
вестниците и телевизионните репортажи ни информираха за
опасностите от оловите и мерките, които трябва да
предприемем“.
Марк Шевалиер на риболов
Марк Шевалиър допълва: „Изведнъж сякаш всичко ни се
разясни – измиращите дървета в дворовите ни, необяснимите болести в семействата ни, труповете
на гризачи и диви животни. Всеки ден си мисля как ако дори един-единствен човек от градската
управа да беше признал за опасностите от водата, щеше да спаси човешки живот. Може би това
щеше да помогне на съседа ми, който внезапно ослепя с едното си око преди месец или на 15
годишната дъщеря на мои приятели, чийто черен дроб е с функциите на 75-годишен старец“.
След като скандала във Флинт предизвика национален интерес, оставките и взаимните
обвинения между власт имащите във Флинт не закъсняха. В края на годината директора на
Мичиганския Департамент за качество на околната среда, както и говорителят на Агенцията за
опазване на околната среда, нарекъл Дел Торал „недобросъвестен служител“, бяха принудени да
напуснат постовете си. Скоро след тях оставки подаде регионалния ръководител на Агенцията за
опазване на околната среда, а колективен иск, заведен през ноември миналата година от граждани
на Флинт, сочи имената на 14 официални лица, включително говернатора на Мичиган Рик Снайдер
и бившия вече кмет на Флинт Дейн Уолинг, като отговорни за бедствието. Друг подобен иск от
името на Американския профсъюз за цивилни права бе заведен само няколко дни по-късно, а
мичиганският министър на правосъдието започна свое независимо разследване на кризата. На 17-ти
март Конгреса привика Рик Снайдер, чиито показания по отношение на кризата предизвикаха
недоволството на мнозина от членовете му. Недоволството на конгресмените и на мичиганските
избиратели беше допълнително разпалено от това, че Снайдер е наел екип от адвокати, заплатени с
пари на данъкоплатците. Целта на юристите е да помогнат с редактирането и избирателното
предоставяне на имейли, които доказват, че говернаторът е имал информация за състоянието на
водата много преди скандала да се разчуе.
Разсекретената електронна кореспонденция на официални лица от офиса на Снайдер сочи, че
администрацията му е била информирана за проблема година по-рано, а усилията на шефа на
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администрацията му да дистрибутира безплатни водни филтри за населението са били блокирани от
бюрократите в Агенцията за опазване на околната среда, подпомогнати от мениджъра по спешни
мерки във Флинт Ед Куртц. Неосъществена остава и тогавашната идея за раздаване на безплатна
бутилирана вода за най-бедната част от населението, срещу която застават местните политици във
Флинт, изтъквайки, че подобна акция би навредила на авторитета на твърденията им, че течащата
вода е годна за пиене.
Президентът Обама отправи критични думи
към управата на Мичиган и обяви извънредно
положение във Флинт, което улеснява града в
достъпа му на пари от Националния фонд за
бедствията. Докато бе на посещение в Мичиган
през януари, Обама декларира, че федералното
правителство отпуска $80 милиона в помощ на
Флинт.
В средата на същия месец, във Флинт бе
обособена Педиатрична инициатива за обществено
здравеопазване с ръководител д-р Мона ХанаИзвестният автор на документални филми,
Атиша. Организацията включва специалисти от
Майкъл Мур, се завърна в родния си Флинт, за
най-реномираните мичигански болници,
да подкрепи протестите
университети и здравни дивизии, чиято цел е да
диагностицират и следи здравето на децата, потенциално изложени на риск от отравяне с тежки
метали.
След многобройни призиви да подаде оставка и митинги, целящи неговото отстраняване,
говернатора на Мичиган поднесе публичните си извинения на гражданите на Флинт и подписа
необходимите документи за връщането на водоизточниците към Детройтската водна система.
Въпреки пренасочването на водоподаването в средата на октомври 2015г., взетите мерки са
недостатъчни и закъснели, тъй като тръбите по къщите на хората са вече замърсени с олово. Това
означава, че въпреки връщането на града към снабдяване с чиста вода от езерото Хюрън,
домакинставата не могат да я използват докато не подновят водните инсталации на къщите си с
нови. По предварителни изчисления, разходите по подмяната на водната инфраструктура във Флинт
ще надминат $55 милиона, а проектът ще отнеме поне една година. Наскоро започналата работа по
подмяна на тръбите ще обхване над 8000 домакинства - част от дългата 550 мили водна мрежа в
града. Администрацията на Снайдер потвърди готовността си да отпусне допълнителни $195
милиона за успешно овладяване на критичното състояние на града.
Дотогава хората във Флинт ще трябва да разчитат единствено на мерките от първа
необходимост за потушаване на кризата. В началото на януари тази година със заповед на
говернатора във Флинт бяха изпратени 200 войника от Националната гвардия, които да подпомогнат
усилията на доброволците от Червен кръст в раздаването на стотици хиляди бутилки вода, 28,700
домашни теста за тестване на водата и 91,000 водни филтри. Към усилията на гвардейците се
присъединиха работни групи на осъдени на обществено полезен труд правонарушители. В
училищата, от чиито чешми продължава да тече опасна вода, бяха организирани кампании за
безплатни изследвания на кръвта на учениците, а в града са организирани осем пункта, които
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ежедневно раздават по един стек вода на домакинство.
За жителите на Флинт обаче, раздаваната вода не покрива нуждите на повечето домакинства.
„Следвайки инструкциите на щата, ние трябваше да използваме бутилираната вода за консумация и
къпане. Раздаваните безплатно дванадесет литра вода на домакинство ежедневно бяха крайно
недостатъчни“, споделя Джейми. „ Почти през ден ми се налагаще да купувам галони с вода, за да
компенсирам недостига“.
„Проблема идваше от това, че също като мен голяма част от хората в града се снабдяват от
супермаркетите на съседните градове и водата се изчерпва бързо“, допълва Марк. „Понякога ми се
налагаше да обикалям с часове, за да успея да купя бутилирана вода“.
След протестите срещу лимита на питейна вода, правилото за един стек на домакинство
отпадна, но гражданите на Флинт са разгневени и от факта, че все още продължават да получават
сметки за водата, която поставя живота им в опасност. Известни с най-високите си сметки за вода в
региона и двойни за средните в страната, домакинствата във Флинт плащат средно по $864 годишно.
Като добавим парите, които отделят за покупката на бутилирана вода, се оказва, че мнозинставото
семейства в града отделят над една трета от приходите си за вода. В резултат на непредвидените
разходи и гнева на хората, отказващи да платят сметките си, около 60% от домакинствата получават
предупредителни писма през ноември, заплашващи ги със спиране на водата.
За да компенсира високите сметки за вода, в началото на март тази година, щатският сенат
гласува $30 милиона, които да бъдат раздадени под формата на парични помощи във Флинт. Част от
сумата ще покрие разходите на хората за вода от април 2014г. до днешна дата, а останалата ще
компенсира бъдещите сметки за вода до пълната подмяна на тръбите в града. Отпуснатата сума е
допълнение към гласуваните $2 милиона за подобрение на филтриращата водна система $28
милиона, одобрени само седмица по-рано за подобряването на инфраструктурата и услугите в
региона.
В действителност, разходите по потушаването на кризата биха могли да достигнат милиард и
половина долара. Сумата е шокираща най-вече в сравнение с разходите, които биха били
необходими за нейната превенция. Според специалисти от Агенцията по опазване на околната среда,
необходимият препарат за неутрализиране на корозията във Флинтската река би струвал само $100
на ден.
За да помогнат на хората във Флинт, различни фондации и известни личности, се впускат в
организирането на кампании за набиране на средства и бутилирана вода. Сред тях са Шер, която
дарява близо 182,000 бутилки вода, Еминем, Шон Комбс и Марк Уолбърг осигуриха един милион
бутилки, а Пърл Джем и сподвижниците им дариха над $370,000. Рапърът The Game, чиято сестра
живее във Флинт, осигури вода за $1 милион, а соул певицата Арета Франклин оповести
намерението си да поеме издръжката на 25-50 човека от града, настанявайки ги в хотелски стаи в
други части на Мичиган.
Кризата в града сложи началото на ново сътрудничество между конкурентните компании на
Пепси и Кока Кола, които обещаха да осигуряват чиста питейна вода в училищата във Флинт до
края на 2016г. Стотици местни църкви, бизнеси и училища също се включват в дарителски
инициативи и ежедневно осигуряват питейна вода за Флинт.
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Не всички жители на града обаче, са готови да чакат краят на кризата. Много семейства
напускат Флинт. Сред тях е семейството на ЛиАн Уолтърс, което живее във Вирджиния от октомври
миналата година. Разстоянието не успява да попречи и ЛиАн да продължава да помага активно за
решаването на кризата във Флинт, често комуникирайки с политици, юристи и активисти за
опазване на околната среда във Вашингтон.
Въпреки кризата, повечето от засегнатите семейства остават в града. Решението на Марк
Шевалиър да продължи живота си във Флинт е продукт на безизходица: „Да започна нов живот
другаде означава да изгубя всичко, което имам. Невъзможно е да продам къщата си защото никой не
би купил имот във Флинт тепърва. А и няма как да изоставя роднините си и приятелите, които сега
имат нужда от мен повече от когато и да е било“.
Страховете на Марк са оправдани: за повечето от жителите в един от най-бедните градове на САЩ,
къщите са единствената значителна собственост, която притежават. Отровната вода е само
продължение на икономическия колапс в региона, чиято загуба от непродаваема недвижима
собственост надхвърля $2.4 милиарда.
За разлика от него, Джейми Татъл е
оптимистично настроен: „Ако кризата има добра
страна, то това е отварянето на работни места в
бригадите по подмяната на тръбите и
инфраструктурните проекти в града. Надявам се
обещаните пари да подобрят икономиката на града
и жизнения стандарт на хората. Изпитанието, през
което преминаваме, ни научи да сме обединени и
еднакво солидарни към познати и непознати наши
съграждани“.
Без значение на гледната точка, едно е сигурно: оправдание за бедата, връхлетяла хората от
Флинт, няма. Градът е разположен едва на 64 мили от езерото Хюрън - второто по големина
сладководно езеро в света. По ирония, водата, безплатно раздавана по къщите във Флинт, е
изпомпвана от същото езеро. Само за минута швейцарската компания Нестле бутилира 218 галона
вода от езерото, което прави 720,000 галона на ден. Засега многобройните призиви към говернатора
Снайдер, подкрепени с петиция от гласоподавателите, да прекрати бутилирането на вода за Нестле в
полза на Флинт, остават нечути. Според разследващите кризата, в ситуацията е земесен конфликт на
интереси, тъй като бившият шеф на администрацията на говернатора е женен за говорителката и
висш администратор на Нестле – Мичиган Дебора Мъчмор. Именно сериозното лобиране и бизнес
интереси на швейцарската компания са причина многобройните съдебни дела срещу нея, заведени
от активисти по опазване на околната среда през последните години, да бъдат отхвърлени на
различни инстанции.
В този контекст, спестените $15 милиона при смяната на водоснабдяването на Флинт от
езерото Хюрън към Флинтската река, както и стоте долара, необходими на ден за пречистването й,
изглеждат цинично. С тях се измерва цената на живота на всичките 102,000 жители на Флинт.
В най-богатата държава на света.
Анелия Петрова
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По червения килим
Получих си парфюмите,
получих си бонбоните,
получих си балоните напразно правих фасоните.
Но най-ценното бяха пожеланията в картичката. Брей, аз да съм
била най-добрата майка на света и да не го знам до сега.
Ние, майките, не сме само тези, които даряваме живот, а се
опитваме да бъдем и духовните водачи и пазители на своите деца.
Искаме да дадем най-мъдрата частица от себе си, която сме открили
чрез опита и знанията през това екстравагантно пътешествие,
наречено ЖИВОТ. Но дали понякога ученикът не изпреварва своя
учител и ролите се разменят? Оказва се, че днешните деца могат да
ни научат на много повече неща, отколкото бихме предположили. И
най-голямото, което бихме могли да им дадем е нашата безгранична
и нескончаема обич. Контактите между нас не са вечна идилия. Те се градят върху много
компромиси и голямо двустранно търпение. Но в основата на тази симбиоза между родители и деца
е необходимо да има силна взаимна любов и нежност. За мен това би било най-скъпоценния
подарък, за който винаги съм си мечтала. Не ме лишавай от него, скъпо мое, вече пораснало дете.
Само един ден обич и признателност в годината не ми е достатъчен. Получаваш подаръци, възхвали
и сякаш летиш в небесата, а на следващия ден катапултираш сама и се забиваш в прозата на сивото
ежедневие. Не може ли целогодишно да не свалям розовите очила и да летя на крилете на голямата
илюзия - любяща и послушна наша дъщеря?
Някои са пленници на кариерата и амбициите си, а аз на семейството си. Макар, че
сервитьорка, гледачка, чистачка (какви семпли думи) и хич не си отиват с думата кариера. Според
някои, хората струват толкова, колкото печелят. Но сега няма да се опитвам да жонглирам с думите,
защото понякога думите са оръжие. Внимавайте как ги използвате!
Празците ни карат да търсим радост, свежест и красота около
нас. Те са емоционално, приповдигнато вътрешно усещане на фона на
отрупана с вкуснотии трапеза. Тази година хладното време не успя да
стане пречка за провеждане на Великденското традиционно парти на
българската общност в Детройт. Празниците са за това, за да не трябва
вечно да бъдем сериозни, непогрешими, праволинейни, и скучни като
телефонен указател. Жалко е само, че малките бели агънца нямат
право на избор и пълнят тавите, а после и стомасите на празнично
настроените гости. Грях ми на душата, че не изпитах никакво
угризение докато си пълнех чинията с апетитно, ухаещи мръвки.
Малките деца с радост търсиха червените яйца из мократа, зелена трева. А после ние се чукахме по
двойки за здраве. На моя Мики му останаха здрави яйцата, защото си ги беше забравил у дома. :)
Е, няма нищо лошо и в това. Важно е, че стана голяма веселба! Поводите за това бяха три:
Великден, рождения ден на Маринелка, и 1-ви май. Само ни липсваше Тодор Живков да ни маха от
мавзолея с ръка, сякаш ни казваше, че сме тра-лала, но и това се преживя. Понеже Мими вече изказа
благодарност на организаторите, няма да го правя и аз сега, а си запазвам правото това да направя
догодина, ако имам удоволствието отново да ме поканят.

До нови срещи!

Емилия Димитрова
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Обява за работа

Нотариални услуги
За читателите, които имат нужда от
Wixom
нотариална заверка на документи, представяме
Ирена Миланова
информация на наши съграждани oт Метро
(248) 219-8858
Детройт, които могат да правят такива.
irenam@stoykoconstruction.com
West Bloomfield
Waterford
Димитрина Колева
Димитрия Начева
dimitrinak@yahoo.co.uk
(248) 622-0774

Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-0619
maknev@sbcglobal.net
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Честито

Ива Михайлова от Waterford завърши с отличен
успех Central Michigan University с бакалаварска
степен по специалността „Маркетинг и продажби“.
Ива е носител на наградата за „Най-добър
студент“. Таланливото момиче вече работи като
специалист по маркетинг във фирма Gongos. С
успехите на Ива се гордеят родителите й Румен и
Златка и сестра й Мария.

С президента на университета по
време на връчването на наградата

Добромир Бонев от Sterling Heights
завърши с отличие Chippewa Valley
High School. Плановете му са да

продължи образованието си в Michigan
State. Щастливите родителите са
Маргарита и Бончо Боневи, сестра му
Анжелина и всички роднини и
приятели.
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Реклама

Шивашкото ателие на Галя Кожухарова е с работно време
всеки ден от 10:00 – 7:00
с почивни дни сряда и неделя.
Адресът е: 2047 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310
Телефон: (248) 818-7108
http://www.facebook.com/galiasalterations
Ателието предлага изработка на женско и детско облекло
по поръчка на клиента. Поправки на мъжки, дамски и
детски дрехи. Подобрения за вашия дом - възглавници, пердета, дамаска на мебели.
Поправка на сватбени рокли и аксесоари.
Като дългогодишен учител по
математика, Галя също предлага
индивидуални уроци по
математика за ученици и
студенти. Нейните уроци са
гаранция за отличен успех!

www.Bulgariansindetroit.com предлага на нашите читатели отстъпка от 10%
с промоционален код BGINDETROIT.
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Aбонирайте се тук

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.

С промо код
получавате 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$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

