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Бележка на редактора
Докато обмислях темата на тези редове се случиха доста събития в
Детройт и в моето семейство. Пак закъсняхме с вестника, ама какво да се
прави. Гости, концерти, докато Еми изтъче килима и така (виж „По червения
килим“ на страница 17).
Пролетта беше късичка и топлите летни дни са тук. От якетата
скочихме в банските и басейна. Започват и почивките. Някои българи вече
заминаха за Родината, а други стягат куфарите. Като си помисля колко
много помагаме на икономиката в САЩ и България през лятото!
В края на май децата от училище „България“ представиха чудесен концерт, с който
сложиха края на учебната година. Ако трябва да говорим откровено, някои деца не ходят с
желание на българско (че и американско) училище, включително и нашия син. Всъщност
кой няма да предпочете почивка пред училище? Това, което вече шеста година правим в
училището в Трой и Плимут, ще се разбере от децата след време. Истината е, че
учениците ще ходят на училище, ако родителите ги закарат. Заповядайте поне веднъж да
концерт, запейте заедно с децата „Детство мое“ или химна на България. Можете да
намерите формите за записване за новата учебна година на сайта
www.BulgariansinDetroit.com.
Имах удоволствието да се запозная и да ми гостуват музикантите от група
„Оратница“. Концертът им не беше посетен от много българи, но пък техните изпълнения
доставиха истинско удоволствие на присъстващите. И млади и стари или бяха на хорото,
или пяха, или аплодираха музикантите. Четете повече на страница 7.
На страниците на вестника можете да поздравите ваши роднини и приятели за
различни поводи. Очакваме писмата ви на info@BulgariansinDetroit.com със снимки от
вашата ваканция, зеленчукова градина или изява.
Даниела Начева

Помните ли кога за последно се катерихте на
дърво или се люляхте на гума? Нека да е лято!
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Изява за децата от училището

На 6-тия международен фестивал в Детройт взеха участие деца на емигранти от 40 държави.
Сред участниците бяха и учениците от училище „България“ с ръководител Елеонора Барбов.
Малките танцьори представиха Веселиново хоро, което са научили в часа по танци.
Представителите на редица държави показваха предмети, дрехи и книги от своите страни.
Разнообразието на българската маса привличе много посетители. Те научиха за розовото масло, за
ръчната бродерия и за столицата на
България.
Енис Кизиласан, една от
организаторките, сподели: „Надявам се
всички да се чустват добре, да научат за
културата на други държави и да се
видим отново догодина.“
Българското училище допринася
за запазване на българския език и
култура в далечния от родината ни град
Детройт. Създадената от двамата братя
азбука се предава от поколение на
поколение и на другия край на света.
Даниела Начева

СТРАНИЦА 3

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 6, 2016

Концертът за 24 май в снимки
Над 60 ученика се обучават в
училището към Българския
културен център в Детройт.
Децата се учат да четат и
пишат, да пеят и играят
народни танци от 1-ви до 5-ти
клас. Програмите са според
изикванията на българското
Министерство на
образованието. Детската
градина се посещава от 18
деца.
На тържеството за 24 май,
децата пяха любими на
поколения българи песни, сред
които „Детство мое“. Мнозина
от публиката им пригласяха.
Най-големите деца от
училището представиха
пиесата „Буратино“. В ролята
на дървеното човече беше
Стефани Харизанова. Децата
пяха и пресъздадоха ролите на
любимите герои много
сполучливо и спечелиха
овациите на публиката.
Даниела Начева
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Концертът за 24 май в снимки
Искам, да започна от входната врата на
залата. Щом се влезе, и какво виждаме отляво,
една дълга маса с много пищни и най-различни
храни. И от тук се насочваме към местата за
сядане, и вече сме готови, да гледаме и слушаме
какво ще ни придставят тези малки, можещи и
сладки дечица. Мога спокойно и честно да кажа,
че всичко представено от началото до края беше
перфектно.
Христо Aврамов
Парични дарения за училище „България“ направиха: Ирена и Красимир Миланови,
Бистра и Милко Макневи и Застрахователна агенция „Кожухаров“.

Българско хоро в бизнес колеж в Трой
Смях и музика огласиха двора на един от престижните бизнес колежи в Детройт. Студенти от
Уолш представиха традиционни костюми на различни държави. Участниците имаха възможност да
вкусят храна от Африка, Азия и Европа. Мнозина за първи път научиха за България и опитаха
баница. Фестивалът завърши с урок по български народни танци, който представи нашата
сънародничка и преподавател в колежа Даниела Начева.
Даниела сподели, че преподава счетоводство в Уолш колеж от пет години и с удоволствие
участва във фестивала, представяйки шопска носия, с която танцува за ансамбъл „Извор“. Студенти
и преподаватели заедно се хванаха за ръце на кръшно българско хоро. Кой знае, може пък тези
бъдещи бизнесмени да изберат България за своите инвестиции.
Велеслав Начев
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Лалета в Детройт

....в градината на Елена Илиева

.... в градината на Даниела Начева

.....в градината на Дичка Димитрова
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Концертът на „Оратница“ в Детройт
Здравейте, драги читатели на
вестника!
Искам да споделя, че тези,
които не дойдоха на концерта
на „Оратница“ изпуснаха
много. Малко известни, но
изключително талантливи
млади момчета, които
пресъздават българската
фолклорна музика по модерен,
съвременен начин. В
преработките им присъстваха
най-разнообразни музикални
елементи от джаз до рок.
Начинът им за пресъздаване
на фолклорната музика прави
самата нея достъпна за всеки
музикален вкус. Аз лично
нямам „ухо" за фолклора, но
творенията им ме докоснаха
по начин, който не очаквах.
Бях скептично настроена към
посещението им в Детройт и
дори имаше двоумене дали да
отида или не. Благодарна съм,
че успях да се докосна до
постмодерния фолклор. С
музиката си сякаш тези
таланливи младежи успяха да
ме пренесат в България по
времето на хан Аспарух,
битките и самодивите.
Искрено ще се радвам отново
и скоро да успея както аз, така
и вие драги читатели, да ги
чуете на живо! Заслужава си!
Желая Ви прекрасно лято,
време за почивка и
пътешествия, и ако се
прибирате в България и имате
време, поинтересувайте се за
концертите на „Оратница“.
Няма да съжалявате!
Ева Маринова
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Човешката библиотека
Поредица „Човешката библиотека“ порасна с новото
си, 22-ро издание – антологията „Как спасяваме света“.
Разказите, размислите и стиховете в нея съживяват
детското желание да мечтаем. И ни вливат сили, за да
сбъдваме мечтите си. И ни насърчават да съзряваме, без да
губим връзката с началото си – с онова дете, за което
светът е винаги нов и винаги готов за спасяване... или
просто опознаване и приключения.
„Как спасяваме света“ поема щафетата от
антологията „За спасяването на света“ и събира текстове,
отличени в миналогодишния Копнеж за растящо
творчество. Младите автори (на възраст от 6 до 27) сами
решаваха какво да вложат в „свят“ и как да подходят към
„спасяваме“. „Свят“ означава целият ни Космос – но и
всяко живо същество. Спасяваме природата; или някоя
общност; или отношенията ни с другите; или ценностите,
заради които си заслужава да живеем. Понякога дори
„спасяваме“ – със смигване и смушкване…
Антологията излиза в електронен вариант и събира
поръчки за хартиен. Както другите издания на Човешката
библиотека тя няма дигитални (DRM) защити и следва
принципа „читателите плащат колкото и ако преценят“.
Всички приходи се разпределят между творческите
участници: автори, редактори, коректори, художници и
оформители.
Ако обичате да четете, смело си поискайте „Как
спасяваме света“ от имейла на Човешката библиотека.
Нейните Чобити ще ви я дарят от сърце – споделената
радост е умножена радост.
За повече:
http://choveshkata.net/blog/?p=5927
Желаем ви пориви за спасяване,
Дарина Узунова и Калин Ненов
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Радио „Татковина“

Една родолюбива цел събира на www.tatkovina.com българите по света

Осма година Интернет радио „Татковина“ работи за съхраняване и разпространение на
непреходното - родната традиция, език и култура сред българските общности по света.
Кое сърце остава равнодушно на българските ритми?
Неравнодушни българи, на www.tatkovina.com слушате само българска музика!
С гордост можем да заявим, че ние сме първата уеб базирана медия, създадена с цел да събира в
едно добрите новини от българските общности по света, да разказва за родолюбивите инициативи
и успехите на българите в чужбина, да носи славата на българските училища зад граница и
успехите на нашите, българските деца.
Не беше лесно да ви убедим в родолюбивата ни кауза, но с много търпение и любов ден след ден,
година след година, уверено постигаме нашата цел да бъдем
Радиото на българите по света!
В годините на нашето израстване изградихме доверие и силна връзка с българските общности.
Благодарение на това развихме мрежа от почти сто кореспондента по цялия свят - българи,
родолюбци като екипа ни.
Не спираме да пътуваме из българските общности по света чрез ежедневните репортажи на
чуждестранните ни кореспонденти; чрез предаванията и рубриките от Берлин, Никозия, Лондон,
Буенос Айрес, Мюнхен и Субик (Филипини).
Всички заедно направихме марката Интернет радио „Татковина“ харесвана, предпочитана и
разпознаваема, медия със свой стил и мисия, медия - трибуна на българите по света!
Двайсет и четири часовата ни програма достига до българите на всички континенти.
Сънародниците ни участват активно в програмата чрез интервюта, рубрики, предавания и
репортажи от различни точки на света.
Чрез музиката скъсяваме разстоянията, затова Интернет радио Татковина е най – краткият път
до дома!
Слушайте радио Татковина безплатно на www.tatkovina.com и www.tatkovina.eu
или през мобилните си телефони на:
http://tunein.com/radio/Tatkovina-s160801/
с QR code от официалната ни страница
чрез мобилното приложение
Всеки може да изрази свое мнение и препоръки, да изпрати фотографии, да получи безплатен
поздрав с песен. Слушателите ни могат едновременно да са онлайн с програмата, а чрез архив да
се връщат и слушат минали интервюта и репортажи, да разгледат галерията от снимки и да
прочетат за българските традиции и чествания.
Споделете мнение на страницата ни, в блог Татковина или във Фейсбук профила ни
Интернет радио Татковина!
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Владо Пенев: Театърът е място за чувства
- Кога реши да се занимаваш с театър?
- Всичко тръгна от един купон, на който аз и Ваня Цветкова
присъствахме като ученици. Тя каза, че ще кандидатства във
ВИТИЗ, и аз, за да предизвикам вниманието ѝ, заявих, че
също ще кандидатствам там. Тогава бях пълничък и пъпчив
младеж без артистични прояви, ако не броим участието ми в
училищния хор. Всички на купона ми се смяха, а аз приех
кандидатстването си във ВИТИЗ като ангажимент. Хубавото
в моя случай беше, че ме приеха да уча и история в
Софийския университет. Това ме успокои и отидох на
изпитите за актьор като на майтап и без да гледам сериозно на тях. По това време бях
притеснителен и приех актьорското майсторство като терапия, която да ме освободи от моята
притеснителност и срамежливост.
- Играеш комедийни, драматични и интересни типажи. Какво е водещото при избора ти на
роля?
- За актьора е трудно да избира роли; той е в състояние да откаже роли, които му предлагат.
Разбира се, след един определен период на кариерно израстване, натрупани роли, опит и
популярност, се стига до момент, в който подбора е донякъде възможен.
Когато ми предложат роля, първо преценям дали тя ми харесва или не, и дали е част от това, което
аз търся в момента. От една страна, търся различното от това, което съм играл досега. От друга, за
мен е важно ролята да ми позволи да покажа актьорските си възможности. От особена важност е и
самия материал – текста и автора, които трябва да бъдат представени. Обръщам внимание и на
екипа, с който ми предстои да работя. В това отношение дори се считам за късметлия: гордея се с
това, че работя с много добри български режисьори. Работата ми в театъра ме е срещала с найдобрите от тях, а това, че сме работили заедно по няколко пъти означава, че те харесват моята
работа и търсят моето сътрудничество.
- Коя е най-интересната фаза в подготовката на една роля?
- Най-много обичам периода на репетициите, който за съжаление публиката никога не вижда.
Репетиционната част, особено първите репетиции на маса, са най-интересни, тъй като през тях се
случват наистина невероятни моменти, които трудно могат да бъдат повторени по време на
представление. Всяко представление пред публика е живо и съвършено различно всяка вечер – то
носи различен дух и различна атмосфера, която изисква от артистите специфична нагласа. То е
особена форма на среща между актьора и публиката, докато репетицията е онази чиста част, в
която той може да пробва всичко, дори да стигне до крайности без да се страхува от провал: една
сцена може да се получи гениална, а друга просто да пропадне.
- Как приемаш публиката: като партньор или като съдник?
- Публиката е важен партньор. Аз гледам на театъра като на ценна възможност за жива среща и
контакт с нея. Във време, в което телевизията ни залива с най-различни развлекателни шоу
формати, театърът е мястото, където човек може да преживее два интимни часа с артистите.
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Владо Пенев: Театърът е място за чувства
Хората усещат разликата, тъй като театърът не е място за разум, а за чувства и съпреживяване. Не
ми харесва, когато по време на представление публиката мисли и разсъждава върху режисьорски
или актьорски концепции. Предпочитам публиката да почувства и усети със сърцето и сетивата си
представлението, а срещата ми с нея да е ценна и емоционална.
- Кое е по-трудно за един актьор: да се вгледа в себе си или да се вгледа в другите?
- Моят професор Николай Люцканов казваше, че актьорското майсторство е човекознание.
Артистът трябва да изучава човека в себе си, човека в хората около себе си и всички негови
проявления. За да пресъздадеш един герой достоверно, трябва задължително да познаваш себе си,
както и различни типове хора. Това е материала, с който работим, подкрепен от срещите с
фантазията си.
- Участваш в театрални, филмови и телевизионни проекти. Как и къде се разбира истинската
стойност на актьора?
- Сериалите, киното, театъра и дори дублажите на филми са различни измерения на една и съща
професия. Ако се опиташ от всяко да извлечеш полезното, важното и смисленото вместо да
фокусираш върху това, което те превръща в обикновен занаятчия, си заслужава да опиташ всички
тези проявления на професията. Актьорът трябва да може да извлича творческа полза от работните
си проекти, която да прилага в по-нататъшното развитие на кариерата си. Дори осъзнаването и
анализирането на провалите и неуспехите може да бъде използвано като добър опит, който го учи.
- Как определяш нивото на българския театър в момента?
- Българският театър е на световно ниво. Обиколил съм много държави с български представления
по международни фестивали, на които играем на български език пред чуждестранна публика.
Отзивите навсякъде са невероятни, а посланието ни стига до публиката.
- Последното ти телевизионно участие е в новия сезон на сериала „Под прикритие“, в който
изпълняваш ролята на инспектор Попов. На какво се дължи успеха на продукцията, която се
превърна в световен хит?
- Успехът на сериала е наистина впечатляващ. Дължи се на добрия сценарий, отличния кастинг на
много добри артисти, подходящи за ролите в него и добрите режисьори, които знаят как да си
вършат работата. Най-важното и най-хубавото на този филм е, че е жанрово чист: „Под прикритие“
е криминале, представящо екшън история. Именно това го прави и толкова успешен. Грешка на
българските кино- и телевизионни проекти е, че смесват жанрове и се опитват да кажат всичко в
един филм, а това е напълно невъзможно. Колкото по-чист е жанрово, толкова по-успешен е един
филм.
- До този момент „Под прикритие“ е излъчван в цели 186 държави - световна дистрибуция,
непозната до този момент в българското кино...
- На премиерата на петия сезон в НДК бяха излъчени дублажите на всички езици, на които
сериалът е преведен. Изключително приятно и вълнуващо е да чуеш как артисти от други държави
дублират нашите герои. Наскоро Александър Сано, който играеше Косъма в предишните сезони ми
разказа как в лондонското метро са го разпознали бразилци, гледали „Под прикритие“. А докато
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пътувах през Далас, случаен българин разпозна инспектор Попов
и ме попита дали участвам в сериала.
- В предишно интервю споделяш, че „без ценностна система
си като без нищо. Без памет си като без нищо.“ Къде в
ценностната система на човек поставяш любовта към
изкуството?
- Любовта към изкуството не е задължение, а лукс, дар Божи.
Надявам се повечето хора да изпитват необходимост от тази
любов и нужда в живота им да присъстват изкуство и култура. За
съжаление, голяма част от тях не осъзнават, че света не е
единствено консуматорски и не се измерва само с амбиции за
пари и материализъм. Те преминават през живота, преследвайки
кариера, пари и имането си. Аз не мисля, че е толкова важно да
имаме, колкото да изпитваме удоволствие от света, виждайки го
през очите на изкуството.
- Това май е световен проблем....
- Да, така е. Интересен феномен, който наблюдавам само в България, обаче, е липсата на всякаква
памет, дори краткосрочна. Не разбирам как, например, една политическа партия те е излъгала и
разочаровала, и ти нямаш памет да си спомниш какво ти е обещавала преди четири години,
гласувайки по същия начин на следащите избори! Това е подтискащо... липсата на памет е найтежкото наказание, през което не натрупваш опит, нито познания. Ние не се интересуваме дори от
родословното си дърво и от родовата си памет. Никой не го интересува откъде идваме, защо сме
такива, а познанието за рода ни стига най-много до дядо ни. Времето е динамично и всеки я кара
някак между другото. Даже и за децата си не мислим толкова - важно е да се оправим ние пък
нататък ще видим...и някак си с нашия живота свършва всичко. А това не е вярно, ние сме част от
нещо много по-голямо и непреходно.
- Ти опитвал ли си се да проследиш родословното си дърво?
- Да, опитвал съм се и съм стигнал до пра-пра-родителите си. Сигурен съм, че ако човек се
интересува, би открил много интересни факти за рода си. Ние сме малка държава и това, което се е
случило преди нас има значение за живота ни днес. На мнение съм, че липсата на памет води до
липса на отговорност. Ако човек знае откъде идва, би се чувствал отговорен да продължи добрите
традиции на предшествениците си.
- Какво научи за времето, през което беше министър на културата във временното
правителство на Марин Райков през 2013г?
- Горд съм, че бях избран за министър на културата, защото това не е нещо, за което се учи. Във
временните правителства се назначават хора според моралната им стойност и професионалисти в
областта, в която представят съответните министерства. Тези хора са модел за подражание. Бях
избран защото в актьорската си професия съм достатъчно авторитетен и зад името ми стои добро
отношение към актьорските ми качества. А това означава, че по никакъв начин не бих рискувал
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доброто си име, за да направя далавера или съмнителни сделки
със съмнителни хора. Напротив –избирането ми означаваше, че
ще защитавам добрите практики и онова, което е добро за
българската култура.
За съжаление, в политическите кабинети е точно обратното – те
защитават политически интереси и спазват партийната линия на
цената на здравия ум. Компромисите при тях са неизбежни и по
постове се назначават некомпетентни, но наши хора. Така в
политиката попадат случайни личности, които не разбират
проблемите в ресора си. Мисля, че ако в България политическите
партии се откажат да правят политически кабинети и направят
експертни правителства с достойни, квалифицирани и
авторитетни хора, ситуацията в страната би била съвсем друга.
- Ако имаш възможност, би ли приел отново управленчески
пост?

Сцена от представлението им в
Детройт

- Бих застанал зад здрава идея - не политическа, а свързана с
бъдещето на културата. Мисля, че имам собствена позиция, идеи и сили, както и подкрепа на
повечето от хората в моята гилдия. Винаги съм си мислил, че политиката ни се нуждае от хора,
които да развиват нещата към по-добро във всички посоки. В момента сякаш всичко се случва на
парче – кърпим дупки и намираме моментни решения, а нямаме дългосрочна стратегия и цялостна
визия за далечна перспектива. Голям проблем на българската политика е, че в нея няма хора, които
да посветят живота си на идеята да бъдат в услуга на тези, които са ги избрали. Ако имаха ясна
идея и план за последователността на действията си, не би имало значение кой точно е министър, а
дали въпросната персона върви по този път и изпълнява плана си. За съжаление, с всяка
политическа промяна ние всеки път започваме отново и оставяме след себе си потоп.
- Чие задължение е да стимулира културата: на държавата или на пазарното търсене?
- Докато бях министър, присъствах на едно съвещание в Брюксел, на което сложих подписа си под
инициатива на две от най-големите неанглоезични държави в Европа - Франция и Германия, във
връзка с голямо търговско споразумение, обвързващо икономиките между Европейския съюз и
САЩ. Франция и Германия предлагаха всичко, което е свързано с култура и авторско право да
остане извън споразумението, защото европейските страни и техните култури, създавани на местни
езици, не биха могли да съществуват на пазарен принцип. За разлика от САЩ, никоя от
европейските държави не поставя културата изцяло на пазарен принцип. Нейното финансирано е
поне от смесен характер между държавно, общинско и частно субсидиране. Европейците разбират,
че един френски роман, примерно, би заинтересувал единствено френско говорящата публика
докато една книга на английски език има световен пазар.
Няма да забравя как преди първата ми среща с тогавашния американски посланик в България,
сътрудниците от министерството ми представиха справки за нивото на взаимоотношенията ни със
САЩ в областта на културата. Оказа се, че между двете държави няма подписано споразумение за
културно сътрудничество. Когато поисках да подготвим такова се оказа, че това е невъзможно тъй
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като в САЩ не съществува министерство на културата, а културните проявления са частна
инициатива, финансирана от частни бизнеси. По тази причина държавата не се меси в тяхното
управление. Дори световноизвестните студия в Холивуд са частни, а техните собственици заместват
думата „изкуство“ с „индустрия“. За разлика от САЩ, където възвращаемостта на вложените
средства е водеща в културните процеси, в Европа водещата цел е културата да достигне до
местните зрители и да създаде националната идентичност. В тази връзка, в България не може да
говорим за пазарен принцип на културата. Ако това се случи, културата ще загине. Нейното
финансиране не е просто задължение на държавата, а нейна отговорност и дълг. Така държавата
подкрепя себе си, собственото си бъдеще и своята идентичност. Начините на тази подкрепа са найразнообразни, стига да има желание. В момента държавата няма желание да върши каквото и да
било, камо ли във връзка с културата. Не можеш да лъжеш хората, че изкуството в България се
свежда до „Биг Брадър“ или някакви реалити шоу програми. Управляващите не знаят, че хората имат
необходимост от театър и от книги. В България има хора, които искрено искат богат културен живот
и държавата е задължена да им го даде. Ако оставим всичко на пазарен принцип, културата ни ще
свежда до Азис.
- Излиза, че оправданието на културния застой с бедността
на държавата е измиване на ръце от политическа
отговорност.
- Беднотията ни е по-скоро откъм приоритети и отношение към
културата. Бедни сме духовно. Дори с малкото налични пари
биха могли да се направят многобройни проекти. Преди няколко
дни посетих язовира Хувър Дам до Лас Вегас и ми направи
впечатление, че атракцията е превърната в бизнес за печелене на
пари. Във Варна се намира най-старото злато в света, изработено
от човешка ръка. В същото време нито един турист по света не
знае, че то съществува, а това е отговорност на държавата, която
трябва да го рекламира. Ние сме държава с изключително богато
недвижимо културно наследство, което би впечатлило света, ако
знаем как да го популяризираме.
- Имаш ли надежда, че ситуацията ще се промени?

Сцена от представлението им в
Детройт

- Обиколил съм цял свят, бил съм на четири континента, посетил съм невероятни места и съм срещал
всякакви хора. Въпреки всичко, винаги когато се връщам в България си казвам, че по-хубава от
страната ни няма. Имаме прекрасен климат и природни гледки, а провинцията ни е пълна с
великолепни хора – съхранени, цялостни, мъдри, добри и благородни. Но защо останалите и найвече тези от работещата и действената част на обществото сме толкова зли, завистливи и
проклети....не знам! Колкото и да съм демократично настроен, виждам как последните 25 години не
се отразиха добре на хората и те не станаха по-добри, по-човечни и по-чувствителни, а напротив –
по-лоши. В България не е важно да се свърши една работа, а да се направи мръсно на съседа. Този
манталитет ни спъва, а за съжаление, го виждаме и на най-високо ниво. Докато бях по-млад имах
надежда и си мислех, че всичко това е преодолимо и като народ ще се справим. А сега съм свидетел
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как хората се надяват децата им да живеят в чужбина, което е толкова жалко.
- Освен на престижните награди „Икар“, „Аскеер“ и „Златна Ракла“, ти си носител на
наградата „Четящия човек“. Какво е значението на книгата в твоята професия?
- За разлика от театралната постановка, която бива преживявана от голяма зрителска гругрупа,
четенето е интимно преживяване, по време на което човек е сам с книгата. Света на книгите
предлага великолепни и безкрайни възможности и всеки, който усеща удоволствие от четенето, е
щастлив човек. Мисля, че повечето хора трябва да се опитват да бъдат щастливи насаме с книгите.

Анелия Петрова

Спортен турнир на 27 август
Здравейте, приятели на спорта
Нашето традиционно спортно събитие ще бъде на
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
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Български кулинарни продукти в Детройт
НОВО НОВО НОВО
За ваше удобство, Nessie Foods вече има
работно време:
понеделник – събота 9:00ч. – 20:00ч.
неделя
10:00ч. – 18:00ч.

НОВО НОВО:
Nessie Foods вече предлага доставка на всички продукти и
ястия!
*$200 минимум за delivery + $10 delivery charge.
Спестете като съберете поръчки с ваши приятели.
*delivery на 50 мили от Sterling Heights (Dearborn,
Wixom, Waterford, Pontiac, Novi, Canton, Farmington
Hills & други)
Вкусна скара на достъпна цена за всеки повод!
- кебапчета - кърначета
- кюфтета (свински, пилешки и люти)
- шишчета - пържоли (пилешки и свински)

Томбола анкети - всеки месец може да спечелиш
нещо!!!
Вече и при нас в Детройт ще намерите всичко за вашата
трапеза, всичко българско, за което 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 седем вида българска
лютеница, стерелизиран 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 разнообразни продукти!

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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По червения килим
На Фейсбука си бях написала „Вече не
искам куче, а искам внуче.“ Но какво искам и
какво не, е въпрос на моя гледна точка. Винаги
съм искала това, което нямам, но сега си
пожелавам да намеря щастието в това, което
имам. Всяка минута, в която си ядосан, губиш
60 секунди щастие. Но все мъжът ти, децата ти
или „добър“ приятел ще те ядоса, но никога не и
кучето ти. То те дарява с най-чистата обич и
вярност, зад която не се крият меркантилни
мераци за зелена карта, за коли или пари. Pure
love! Не се страхувам да обичам. Това е
единственото нещо, което си струва. И взех, че
се влюбих във френското булдоче на дъщеря ми.
Не можахме да откажем любезната покана да им
„гостуваме“, докато тя и гаджето й купонясват
на Бахамите. И пристигнахме в Чикаго, за да
дундуркаме Мистър Снагъл. Всъщност то е кръстено почти на мен - Енцо (много е важна първата
буква) и повече на Енцо Ферари. Но като му забравя името, почвам от трабант, москвич,
ламбурджини и като стигна до май_бах, се сещам, че май не е. Въпреки че според чикагския стил на
живот мисля, че повече щеше да му отива името Джак Даниелс, Джони Уолкър, та даже и Текилчо.
А мъжът ми смяташе, че дъщеря ни ще го кръсти на любимите й шоу звезди Еди Мъни и Джони
Кеш. Присъствието на куче винаги отнема част от самотата, макар че не запълва липсата на
партньор в живота и прилежащите към него 60 секунди (па даже и минути). Но нека се постараем да
бъдем хората, за които ни мислят кучетата ни.
Покрай детройтската пасторална картина с гонещи се катерички и наторяващи тревата ми
еленчета, очите ми бяха отвикнали да отразяват динамиката на големия град. Но тази симбиоза явно
никога не ме е напускала. Чикагският купон винаги е на макс. Тук падат, комплекси, дрехи и
задръжки. Изобщо не чакам да спре тока или да има лунно затъмнение, та да покажа „кръшна“ снага
на басейна. Плацикам се и ми е гот. Е, че на някой може да му се убие апетита... Who cares? А
вечерите посрещаме или ходим на гости с приятни компании. С много и различни хора мога да
говоря, но понякога с много малко от тях има какво да си кажа. А тук като че ли с всеки един имаме
синхрон и единомислие. И да не пропусна да се похваля за капак на всичките приятни емоции тайно подозирам, че вечерната феерична заря, която изстрелват над езерото пред прозореца на
апартамента на Таня, е в наша чест, та целия град да разбере за „височайшето“ ни посещение.
Единственото ми притеснение идва от аграрната психика, която развих с идването в Детройт - дали
там вали дъжд, та да ми полее трите корена домати, които саморъчно посадих за гордост и възхвала.
Но хайде сега вече да творим нови чикагски спомени, без да позволяваме да ни обгръща мъглата на
миналото. Споко, след седмица се връщам, за да се гмурна отново в нея.
А сега лека нощ за мен, а за вас всичко останало.
Сънят е най-бързото транспортно средство.
Ида!
Емилия Димитрова
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Предложение за работа
На 23 май Дияна и Иван Сарафови
посрещнаха в семейството си бебе
Рейн Кали (3.9 кг, 53 см).
Момиченцето е много активно, храни се
добре и расте като гъбка.
На бебето се радва цялото семейство.
Честито!

С промо код

получавате 10% допълнителна отстъпка от всички
абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка
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Честито
На 4 юни Женя и Емануел станаха
семейство Киилис. Булката е дъщеря на
Димитрия и Николай Начеви, а
младоженецът е американец с
пуерторикански произход. Младото
семейство живее в град Highland.
Учат заедно в гимназията, но чак
след като се срещат отново след две години
стават близки приятели. На сватбата се
изпълняват традиционните български
обичаи и се танцуват много
латиноамерикански танци. Младоженците
са на меден месец в Аруба.
Ч Е СТ И Т О !

Семейството на Лили и Брендан
МакКол от Декстър се увеличи с
момче Тео Александър. Бебето се
роди на 20 май и е голяма радост
както за родителите си, така и за
сестрите си Ева и Нора.
Честито!

СТРАНИЦА 19

Брой 6, 2016

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Обява за работа
Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@smilesbystutman.com
•

Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит

•

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

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

СТРАНИЦА 20

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 6, 2016

СТРАНИЦА 21

Брой 6, 2016

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета Бейм,
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Aбонирайте се тук

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

