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Бележка на редактора
Дали пък през лятото да не
излизаме в отпуск и да пропуснем два-три
броя? Честно казано не ми е идвало през
ум. Подготовката за вестника е постоянно,
но няма да скрия, че ми е трудно, когато
сме на почивка.
През летните месеци също има
какво да се сподели с българската
общност в Детройт или да се похвалим за
успехи на наши сънародници. Така
например Диана Чолакова спечели първо
място на наградите „Ейрене“ за мода, а
Георги Чолаков е на полуфинал с
детройтския отбор по футбол. Нашата
сътрудничка Тони Бейм издаде първата
си книга! Четете повече на страница 10.
На панаир в Sterling Heights
На 16 август в Детройт ще танцува ансамбъл
„Извор“, а на 20 август ще бъде българския пикник
в Wixom.
Очакаме вашите имейли с информация какво се случва около вас.
Пожелавам ви топли, слънчеви дни за почивка и приятни срещи.
Даниела Начева
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“

Национален ден на S’mores
10-ти август се счита за национален S'mores
(сморс)ден. Това е любим десерт за млади и
стари. Ако сте на къмпинг и има лагерния огън,
шансовете са, че ще опитате S'mores. Лепкави и
шоколадови, натоварени със захар и
въглехидрати, S'mores са нищо повече от вкусни.
S'mores могат да се приготвят и във фурна или
микровълнова печка.
Произходът на S'mores датира от 1920 година.
Предполага се, че рецептата е създадена от
момичета скаути около лагерен огън. Когато едно
от тях казало „some more” (дай ми още едно),
сладкишът получил името си S'mores.

Сморс се правят с три съставки: грахам
бисквити, бонбони тип маршмелоу и
шоколад.

БЕЛ.РЕД.
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Покана за концерт на открито на 16 август
На 16 август (сряда) музикантите от трио
„Веселба“ Брус — гъдулка,
Нан — тамбура ще свирят за служителите на
кметството в Детройт.
Ансамбъл „Извор“ ще представи български
народни танци.
Заповядайте от 12:00 до 14:00 часа пред Municipal Center, Detroit Spirit Plaza
Карта на мястото

DETROIT SPIRIT PLAZA, Downtown Detroit, MI 48226
Woodward Avenue, between
Jefferson Avenue and Larned Street.
(Newly established downtown public space in front of the Coleman A.
Young Municipal Center.)
TIME: 12:00 — 2:00 PM

Можете да подкрепите музикантите като пеете с тях или се хванете на кръшно
българско хоро.
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Спортно събитие на 20 август
Каним всички българи от
Метро Детройт на
спортно събитие на 20
август, неделя
на адрес
Gilbert Willis Park
2911 Chickasaw St, Wixom, MI 48393
Ще се проведат
турнири по футбол,
волейбол, баскетбол и
тенис.
Събитието се организира с цел младите хора от български произход да
се опознаят и да подържат българските традиции.
Ще можете да си закупите домашно
приготвена традиционна българска храна,
ще има много музика и веселие.
Вход свободен.
За записване, приемете поканата на
фейсбук или се обадете на
тел. 734-355 -7716 Валя след 4 p.m.

Давам къща под наем
Давам под наем къща с две спални на тиха улица в Hazel Park, 10 Mile and John R.
Къщата е чиста, боядисана, с климатик, гараж, двор.
Изгодно: наем от $675 на месец плюс депозит.
За повече информация: 313-485-7307 Венко
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Първа издадена книга на Тони Бейм
Нашата сътрудничка Антоанета Бейм издаде
научнофантастична антиутопична новела на английски
език. Това е първата част от трилогия.
https://www.amazon.com/Head-Employee-Precedent-novellaHemisphere-ebook/dp/B074CMBMKC/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1501339573&sr=8-1&keywords=the%20head%
20employee%20precedent.
Електронната книга може да се прочете на програмата
Kindle, която е безплатна за инсталиране на всеки компютър,
смартфон или таблет.
- Откъде ти дойде идеята за книгата?
- Има една мисъл на Уорън Бенис: „Фабриката на бъдещето
ще има двама работници. Един човек и едно куче. Човекът ще
е там да храни кучето. А кучето ще е там, за да пази човека да
не пипа оборудването.“
Прочетох я някъде два дни подред и ми влезе в съзнанието.
Представих си куче в един завод като главен работник и един
млад мъж. И си задавах въпроси: Какво би било бъдещето,
ако такова нещо се случи? Какъв социален ред и общество
биха могли да съществуват наред с такава постановка?
Кучета на служба съществуват и днес, защо в бъдеще да не е възможно да им се даде повече
отговорност, например? И какво може да се случи, че да накара един добър работник на бъдещето да
направи грешка или да се отклони от задълженията си?
- Кои са главните герои?
- Единият главен герой е куче, разбира се. Името му ми изникна първо – Мълдър – почитателите на
„Досиетата Х“ могат да направят връзката. Младият човек е Джеймс. Фабриката е всъщност
електроцентрала. Действието се развива през 2217 година на Западното полукълбо, наречено
Полусфера. Животът в източното полукълбо е унищожен от космическа буря, доколкото нашите
герои знаят. На няколко мили от електроцентралата д-р Айзенхайм – генетик – работи по проект,
чиято цел е да потисне четири различни типа креативност у хората, защото ги смята за заплаха за
мира в Полусфера.
Мълдър не се държи професионално този ден и Джеймс подозира, че нещо не е наред. Какво
би могло да се обърка? Когато разбере, той трябва да избира дали да докладва главния работник,
като по този начин подписва смъртната му присъда, или да го защити, вероятно с цената на живота
си.
- Какво да очакваме в следващите две части?
- Борбата продължава. Във втората част се разкриват повече подробности за другите характери,
единият от които е българин, разбира се. Един от въпросите, които си задавам, докато пиша, е:
откъде идва креативността, творчеството? Неврологичен процес ли е, или идва отвън?
- Защо се подписа с превдоним?
- A.V. Osten изписва наобратно моминската ми фамилия Netsova. Сегашната ми фамилия Behm се
произнася винаги грешно от хората – Бем, Бехм, Бийм, Бим. С Остен няма как да се сгреши
произношението поне.
Въпросите зададе: Даниела Начева
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Заслужена награда за Диана Чолакова

FairyTale от Диана Чолакова, Пловдив/
Детройт е Национален ПОБЕДИТЕЛ за
ТРИКОТАЖНА МОДА и ПЛЕТИВО и една
от ТОП-13 модни марки на България за 2017
г. - ФИНАЛИСТ за спечелване на 13-ти
Български Модни Награди 2017, носещи
послание за мир и благоденствие с името на
Богинята Ейрене!
Силвия Стаменова: „Бижутата и облеклата на
Диана Чолакова са не само оригинални и
автентични, но тя е успяла да вложи и
български национални мотиви в много от тях.
Тя е не само новатор и създател на една нова
удивителна вълна, но и гордост, че е една
българка, която отразява нашето народно
наследство и култура!»

Атанаска Генчева: “Елегантност, красота и
креативност! Поздравления!“
Снимка: Мария Попиванова
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Модата ме учи да отстоявам своята различност
Дрехите на Диана Чолакова не са предназначени за жената,
която желае да остане незабелязана. Заредени с характер и колорит,
те се отличават в тълпата, заявявайки увереност и желание да се
отличиш от останалите. Неподвластни на сезони и отминаващи
тенденции, моделите на българската дизайнерка от Детройт
съчетават самобитна артистичност, индивидуалност и заявка за
присъствие. Експлозията от цветове и интересни кройки налагат
настроение и грабват вниманието на всеки, който ги види.
Съчетанието на ярки багри, принтове и смесица от материи
символизира свободата на духа и неограничените възможности на
фантазията.
За майсторството на тазгодишната победителка в раздел
Трикотажна мода и Плетиво на Българските модни награди Ейрене
да смесва различни десени и тъкани свидетелства високият интерес
на международната публика. Нейни модели могат да бъдат
забелязани както по червения килим на наградите Оскар, така и по
изпъстрените с графити детройтски улици. Дали ще бъдат облечени
Диана Чолакова
на елегантно коктейлно парти или в ъндърграунд денс клуб, дрехите на Снимка: Мария Попиванова
дизайнерката се отличават със своебразна пищност, богатство на
детайли, качество и усещане за непринуденост. Стилът на Диана е лесно разпознаваем от спецовете
по мода, които демонстрират одобрението си чрез множество награди и отличия.
- Професионалното ти развитие минава през журналистиката и театъра. Какво те накара да
избереш модата за кариеара?
- Започнах да се занимавам с мода, защото исках да се изразявам без думи. След пристигането си в
САЩ си дадох сметка, че всичко, с което съм се занимавала до този момент в България е тясно
свързана с езика. Тъй като английският ми беше втори език исках да намеря поприще, в което
думите да не са водещи.
Заниманията ми с мода тръгнаха почти случайно – всичко започна от хобито ми да
изработвам бижута. Известно време предлагах творенията си на местни дизайнери, които да ги
показват съвместно с моделите си, но те отказваха офертите ми тъй стилът на моите бижута не
подхождаше на техните колекции. Оказа се, че ако искам да покажа бижутата си пред публика
трябва да изработя и дрехи за моделите. Така постепенно започнах да творя различни детайли на
облеклото и днес моите модели са облечени с ръчно изработени дрехи от глава до пети.
Успявам да свържа любовта ми към театъра с модните си занимания. Не само взаимствам
театрални идеи при създаването на дрехи, които понякога приличат на костюми, но ги представям
пред публика като театрално представление. В него манекените са актьори, а с изразните средства на
музиката, движенията и жестовете, сложени в рамките на модата, разказвам различни истории.
Езикът на модата е многообразен и всички го харесват, и разбират.
- Как би описала творческата си естетика и стил? Какво искаш да изразиш с дрехите си?
- Старая се дрехите ми да демонстрират повече разгърнато въображение, костюмност, приказност и
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бягство от ежедневието. Искам те да са алтернатива
на ежедневния пазар за масово облекло. Понякога си
мисля, че с дрехите си подсъзнателно търся нещо от
своята младост – момичето в мен, от което с
годините се отдалечавам. Жената, която моите
дрехи олицетворяват, е артистична, луда и свободна.
- Разкажи ни за творческия си процес и
принципите, които следваш в дизайна.
- Може би защото съм артистичен човек,
творческият ми процес е винаги спонтанен и дори
хаотичен. Бих го сравнила с морето, чиято
повърхност никога не е гладка, а се отличава с
вълнения, подводни течения, бури и затишия. Не
обичам да следвам предварително начертани
планове в дизайна и често разчитам на случайни
хрумвания. Нови идеи ме връхлитат непрекъснато:
скоро, например, попаднах на интересна информация Снимка: Мария Попиванова
за съвременна война и в мен се зароди идея за разкъсани дрехи и шоу, което да акцентира на
деградивния процес на унищожението на дрехата като метафора на опостушителните ефекти от
войната.

Друга моя идея е свързана със социалните мрежи в контекста им на нова религия,
обединяваща различни социални прослойка. Тъй като вече имам създадена колекция, която
акцентира върху завръщането към християнството, религиозните символи и препратки към
миналото, започнах да си мисля за своебразно обединяване на темите и нова колекция, в която тези
символи са заменени със символи от социалните мрежи.
- Колекциите ти се отличават с ярка концептуалност. Как балансираш креативността с
комерсиализма в тях?
- Това е труден баланс, върху който все още се уча да работя. Аз съм креативен човек и
комерсиалното мислене ми е чуждо. Комерсиализмът при дрехите ми е по-скоро изразен в творенето
на всевъзможни детайли от облеклото, защото освен дрехите, аз изработвам всички бижута, шапки,
чорапи, колани, ръкавици и обувки. По този начин всеки клиент би могъл да си избере нещо, което
да съчетае със собствения си гардероб и разбирания за мода.
Въпреки спонтанните идеи при изработката на всяка колекция, аз се опитвам да я представя пред
публика в определена рамка. Може би точно поставянето на една идея в рамка определя нейната
комерсиалност. Например колекцията ми, посветена на религиите, развива идеята започвайки от
древните времена на наши царе и царици, минава през църковните мозайки и стенописи, и завършва
с препратки към съвременните идеи и разбирания за царственост. Поставяйки всичко това в рамка,
която включва подходящи аксесоари и музика, шоуто се превръща в комерсиално.
- Изкуството е емоция. Под влиянието на коя емоция твориш най-добре?
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- Всеки път е различно. Понякога ми е по-лесно да
творя когато съм спокойна, а друг път стресът е
мотиватор и творческият процес ми помага да се
освободя от напрежението.
- София Лорен казва, че дрехата е най-простото
средство за разкритие на личността. Така ли е
според теб?
- Съгласна съм напълно с това изказване, защото
преценката за някой по избора му на дрехи рядко
подвежда. Облеклото помага да си направиш
изводи за човека преди дори да си го заговорил,
въпреки че в САЩ сякаш загубих малко от
способността си да определям човека по дрехата.
Виждам прекалено много унифицирани хора и ми
се случва да не мога да ги усетя преди да
комуникирам с тях. За разлика от САЩ, в Европа
хората се обличат по-пъстро и демонстрират
индивидуалност и характер.
- Как интерпретираш българското в дрехите,
които твориш?

Диана Чолакова (втората от ляво) със свои модели
в Лас Вегас, март 2017 г.

- Първоначалната ми идея за дизайн тръгна именно от желанието ми да творя аксесоари, свързани с
българската ми същност и самосъзнание. Знаех, че този процес ще помогне за адаптацията ми в
чужда държава. Желанието ми да акцентирам върху българските си корени и минало бе определящо
за старта на кариерата ми с характерните за България аксесоари, изработени на една кука. Винаги са
ме вдъхновявали старинните плетива и кенара с дантелите от чеизите на бабите ни, и носталгията по
тях постави спонтанно начало на изработката на подобен тип бижута.
След като колекциите ми се разраснаха и започнаха да включват дрехи, си поставих за цел да търся
етно форуми, на които да ги представям и разказвам за родината си. За късмет, през последните две
години плетивата на една кука се превърнаха в моден хит и това повиши интереса към моите
колекции. Щастлива съм да кажа, че публиката в САЩ ги приема с любопитство и ентусиазъм.

- Освен дрехи за възрастни, ти проектираш детски облекла и аксесоари. Какво е различното в
създаването на детска мода?
- Детската мода е чиста и свежа, а работата с деца – много приятна. Децата, с които работя, не само
че нямат претенции спрямо моделите, с които дефелират, но откликват с желание и ентусиазъм на
всяка дреха. Аз започнах модния си бизнес с детско шоу, на което представих различни аспекти от
детството, правейки препратки към моето детство. Използвах големите пандели, които момичетата
навремето закичваха в косите си, както и други аксесоари, специфични за българското дете. Исках
шоуто ми да представи детска визия, различваща се от типичната за американското дете. Дрехите се
харесаха не само на децата, но и на техните родители и успехът на шоуто ме стимулира да продължа
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Модата ме учи да отстоявам своята различност
с модата за малчугани.
Впоследствие развих детските си модели чрез
фолклорни мотиви, етюди от българските
народни приказки, както и представянето на
различни професии през детския поглед.
Дизайните ми включваха дете-художник,
музикант и фотограф, които бързо придобиха
популярност. Радвам се, че децата харесват
това, което им предлагам и с удоволствие
обличат цветните, весели и нестандартни
модели.
- Как публиката приема твоите творения?
- Единодушното мнение на публиката след
всяко мое ревю е, че съм много по-различна от
всеки дизайнер в съответното шоу. Това е от особена важност за мен, тъй като това ми помага да
бъда запомнена. За тази специфичност на моите участия ми помага и театърът, с чиято помощ
представям дрехите си. За мен модата не е просто дреха – моят модел винаги има характер.
Манекенките ми не са просто анонимни момичета, които разхождат дрехите му по подиума.
Напротив – те трябва да представят характер, персона и лична история, която да резонира в
публиката.
- Какво искаш да изразиш с дрехите и аксесоарите си?
- Това зависи от концепцията на шоуто: понякога изразявам приказност чрез приказни герои, а
когато показвам делова мода представям жената в бизнеса и нейните различни професионални
поприща. Всяка дреха и всеки модел са характер, който трябва да бъде представен с помощта на
внимателно подбрана музика, сценка и дори текстове, които обясняват идеята. Тази уникалност на
моите ревюта бива забелязвана и запомнена както от публиката, така и от модните специалисти и
критици.
- Пътят ти към успеха преминава през многобройни участия в модни форуми и събития. Кое
от тях считаш за постижение в кариерата си?
- Всяко участие е полезно за мен, тъй като научавам много неща за хора от различни националности,
култури и религии, и връзката им с модата. Например, бях много горда когато в едно мултикултурно
шоу по мое предложение за първи път бяха включени България и Балканския полуостров.
Представих балканския регион чрез дрехите и традициите на жената през вековете – история, бит и
култура чрез спектакъл с музика, театрални етюди и танци от различно части на Балканите. Прие се
много добре и така започнах във всяко мое модно ревю да включвам стилизирани български
костюми или техни елементи.
В едно международно дизайнерско съзтезание в Сан Франциско „разказах“ български народни
приказки чрез дрехи и аксесоари. Там получих и първата си значима награда – златна статуетка на
името на древния мислител, философ и поет Руми, а тази година на паралелното раздаване на
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Модата ме учи да отстоявам своята различност
наградите за творчески изяви „Оскар“ в Чикаго спечелих
приза за най-добър дизайнер на бижута и аксесоари.
Кариерата ми е свързана с „Оскар“-ите и по друга линия.
Миналата година по време на церемонията моя рокля се
„разходи“ по червения килим. Носеше я съпругата на главния
актьор в унгарския филм „Синът на Саул“, който спечели
„Оскар“ в категорията за чуждестранни филми и аз бях много
горда, че човек от екипа му е облякъл моя дреха на найзначимото филмово събитие в света!
- Кои са елементите на облеклото, които всяка жена
трябва да притежава в гардероба си?
- Всяка дама задължително трябва да притежава аксесоари –
колкото повече, толкова по-добре. Много пъти в творческия
си процес съм експериментирала с тях и съм стигала до
извода, че една и съща дреха, съчетана с различни аксесоари,
винаги изглежда различно. Смяната на обеци, колие или
колан, например, променя драстично визията. Често казвам
на клиентките си, че при наличието на пет дрехи и 15
аксесоара те всъщност притежават 15 различни премени.

- Има ли тип дрехи, който избягваш да обличаш и
съответно – да създаваш?
Роклята от Диана Чолакова на Оскар-ите

- Интересното при мен е, че аз харесвам всички стилове
мода: тръгвайки от етническите дрехи, минавайки през рокерските, пънка и готиката, и стигайки до
елегантните бизнес облекла. Изключително ми е интересно да чета и проучвам историческите
обусловености на времето, в което дадени течения са били популярни. Това е рефлектирано и в
моите модели, които са повлияни от миналото, но носят модерна интерпретация и са актуални днес.
Тяхната съвременна ексцентричност е базирана на различни исторически епохи и развита през
погледа на днешната жена.
- Какъв е най-важният урок, на който те е научила модата?

- Модата ме научи да ценя себе си като личност и да се гордея с характерното си културно
наследство. Научих се да не се притеснявам от това, че съм емигрант и имам акцент. Не само
престанах да се притеснявам от това, че съм различна, но се научих да се възползвам от своята
различност и да я отстоявам. Давам си сметка, че когато започнах да се занимавам с мода нямах
представа за многобройните трудности, свързани с този бизнес. Уча в движение характерните
особености на бизнеса – уча се рисувайки модели, уча се шиейки, уча се ходейки по модни форуми.
Конкуренцията е огромна, но това, че съм различна и идвам от Европа, и по-точно от България,
винаги ми помага.
Анелия Петрова
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Иновационни центрове в България
Казвам се Павлина Светославова и съм един от
създателите на Innovator Creative Spaces –
обществено значим проект, чиято цел е изграждане
на високо-оборудвани, споделени иновационни
центрове из цялата страна. Официално
публикувахме и нашата Kickstarter кампания, чрез
която целим да финансираме част от проекта -https://
www.kickstarter.com/projects/1365315937/innovatorcreative-spaces

Чрез нашия проект ще задоволим нуждите на
местната общественост в областите на високите
технологии, иновациите и научно-изследователската
дейност като дългосрочната ни цел е реализирането
на верига от мини тех-паркове в цялата страна.
По-рано през тази година стартирахме изграждането на първия по рода си споделен
иновационен център за изобретатели и ентусиасти, който предстои да отвори врати Варна.
Обръщаме се към вас, нашите сънародници в чужбина, като на потенциални поддръжници
на нашата кауза. Надяваме се да я приемете при сърце и да разпространите по своите
канали.
Ще се радвам, ако отделите време, за да разгледате кампанията и да станете част от
нашите backer-и – имаме страхотни награди, които може да видите в горепосочения линк.
Благодаря за отделеното време и предварително благодаря за подкрепата.
Поздрави,
Павлина Светославова
NB! За незапознатите – Kickstarter.com е онлайн платформа за споделено финансиране
(crowdfunding), в която всеки желаещ може да публикува своя кампания със социален или бизнес
характер, а потребители от цял свят могат да я подкрепят, превеждайки малки суми по
електронен път. Ако кампанията за споделено финансиране е успешна, тя може да привлече сума,
многократно надвишаваща своята първоначална цел.
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Реклама

43230 Hayes Road, Clinton Township, MI 48038
(586) 649-7750
www.nessiefoods.com

BulgarKing
сандвич
с традиционен
български вкус

Домашно приготвени пърленки, хляб и баници всеки ден
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Победа за детройтския отбор по футбол
Футболният клуб на Детройт (DCFC) стана регионален
шампион за първи път в историята си (2017 National Premier
Soccer League (NPSL) Midwest Region Champions). Заслуга за
това има и българското момче Георги Чомаков, който играе с
отбора от 2014 г.
Футболните мачове се провеждат на Keyworth Stadium в
Детройт и последният път е имало 6 409 запалянковци.
„Червените“ (Le Rouge) , както наричат футболистите от
Детройт ще играят на полуфинал на 5 август с отбор от Тексас.
Общо 18 са футболистите в отбора. Съиграчите на Георги
знаят, че е от България и се обръщат към него с фамилията
Чомаков, но ударението слагат на последната сричка. Нашето
момче харесва отбора и тренцьора си и е отказал оферти от
Австралия и Испания. През тази година детройтският отбор е
играл с италиански отбор от 2-ра лига и са ги победили.
Сезонът за Георги не е минал без изпитания поради болки в
дясното коляно. Вече се чувства по-добре и е готов за
полуфинала в събота. Информация за игрите на футболният
отбор в Детройт може да намерите на http://www.detcityfc.com/.
В натовареното с тренировки ежедневие, Георги намира време и да посети детската болница в
Детройт. Според него, шестгодишният Иан е истински шампион, защото се бори с болестта и печели!
Иан гледа футболните мачове на детройтския отбор в болницата, но скоро ще бъде на терена. Срещата
с Иан носи на
Георги
вдъхновение за
нови голове.
За следващия
футболен сезон
Георги си пожела
да има повече
българи по
трибуните.
Успех!
Даниела Начева

Михаил Начев и Георги Чомаков след
футболния мач на детройтския отбор на 2

Георги Чомаков (в ляво) с Иан в болницата в
Детройт
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Реколта 2017

В градината на Венелин Георгиев от Новай има изобилна реколта — всичко зрее и ухае.
За втори път прасковата се превива от плод. Царевицата е почти готова. Шопската салата се
прави от собствено производство домати и краставици. Тази година са отгледали осем различни
вида домати, сред които има руски и украински сортове. Заради градушката се налага да махнат
листата на доматите и това им помага да узреят.
Браво! Да ви е сладко!
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По червения килим
Много се чудя как да запера и излъскам поизтъркания ми
вече червен килим, за да го направя достоен и по него да разходя
сребърните токчета на една прекрасна булка с вида и величието на
принцеса. Още когато получих поканата за тази сватба, бях много
впечатлена от замисъла и изпълнението й. Тя представляваше
цяла книга, в която със снимков материал се представяше
предбрачния период на младоженците от мига на запознанството
им до деня на сватбената церемония. Мотото към тези страници
гласеше: „Колкото повече бяхме заедно, толкова повече искахме
да бъдем заедно…“. Следваха специалната покана, с подробности
от менюто, благодарности към заслугите на близките хора,
станали причина за това щастливо събитие и традициите,
включени в тази българо-бразилска сватба между нашето красиво
момиче Елена и чаровния Жоао. Помислих си, че щом поканата е
толкова перфектно изработена, то каква ли феерична ще бъде
сватбата?! А това, което видях, надмина всичките ми очаквания.
Церемонията се състоя в разкошната ни българомакедонска църква „Свети Климент Охридски“ като службата по
бракосъчетанието извърши свещеник Антони Попоски.
Сватбеното тържество беше в Dearborn Inn, където във фоайето на
хотела ни очакваше камерен състав, изпълняващ класическа
музика. След този апетайзър за душата, всички се отправихме с
вълчи апетит към ресторанта. Предварително задължение на нас
гостите, беше да изберем вида на предложената в поканата храна и да върнем отговор. Та в началото не можах
да включа защо върху пеперудката с моето име има нарисувана крава, а до името на мъж ми - пиленце. Пак
добре, че не си поръчах свинска пържола. Няма да навлизам в кулинарни подробности на гладно сърце и да ви
обяснявам, че храната беше фантастична, а ще акцентирам върху забавленията и танците. И тук няма да
излъжа, ако кажа, че семейството на булката до един бяха като извадени от телевизионна шоу-програма с
танцови изпълнения. Първият танц на Елена с татко й Илчо беше толкова атрактивен и професионално
изпълнен, че ни събра очите. Помислих си, че ако трябва мъж ми така да танцува на сватбата на дъщеря ни, тя
ще предпочете да си остане стара мома. Защото моят Мики и Илчо си приличат в танцувалните умения почти
толкова колкото си приличат Салвадор Дали и Борис Дали. Българи, бразилци и американци се вихреха на
кръшни български хора. Към края на веселбата младоженецът Жоао се озова в центъра на данцинга и разбрах,
че нещо ще трябва да му режат. Слава Богу предметът на „екзекуцията“ се оказа неговата скъпарска
вратовръзка. Васко, лъчезарният кум и брат на булката, душмански я разряза на парчета, които се продадоха на
търг, за финансова помощ на младото семейство. Жалко, че не се бяха консултирали с мен, за да ги посъветвам
какво да правят с този бразилски ритуал, та да се замогнат страхотно. Отсега обявявам, че ако се намери някой
будала да поиска ръката на нашата дъщеря, вратовръзката на младоженеца ще се разплете и ще се продава на
конци. Валутата естествено ще бъде внесена за „съхранение“ в банковата сметка на майката на булката за
награда, че е родила, откърмила, отгледала и изтърпяла това „послушно съвършенство“ Таня. Мики каза, че ще
провери родословното ми дърво, за да открие еврейска жилка в него.
Мило, младо семейство, честита ви първа илюзия в брака!
Нека вашият бъдещ семеен живот бъде един безкраен празник с много сговор, обич и толкова много щастие, че
чак да ви омръзне. А надявам се, на мен никога да не ми омръзне да купонясвам и пиша за такива щастливи
поводи в живота на детройтската ни общност.

Емилия Димитрова
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Страницата на Поли: Априловската гимназия
Васил Априлов е един от найзначимите и влиятелни възрожденци
на България. През голяма част от
живота си е живял в Русия и Гърция и
е бил студент по медицина във Виена,
Австрия. След като прочита
историческа книга за България и
нейните борби, той започва да се
интересува от българските си корени и
решава да помогне на Родината си. С
помощта на журналиста Николай
Палаузов и много други, Васил
Априлов създава Априловската
гимназия в Габрово.
Училището отваря врати на 2
януари 1835 г. и е известно като
Габровското училище. В него се използвала взаимноучителната метода за образование, вместо
килийното обучение. С помощта на тази система по-големите ученици, които стояли на задните
чинове учили по-малките, които били на първите чинове. Тези помощници на учителя четели
уроците за деня и с помощта на табла преподавали математика и литература. Тъй като по това време
България била под контрола на Османската империя, целта на училището според Васил Априлов
била да се осигури на децата подходящо образование, което не се основава на религията. В
Габровското училище се изучавали математика, литература, история, физика и чужди езици. През
1889 г. то било преименувано на Априловска гимназия и продължава да е едно от найреноминираните учебни заведения в България, с което жителите на Габрово са много горди.
Днес гимназията е разделена на две части. В новата пристройка продължава да се провежда
обучението на учениците. Оригиналното
училище е превърнато в музей, където
екскурзоводи разказват за създаването на
славянската писменост, първите училища в
България, важни исторически личности,
както и създаването на Националната
Априловска гимназия. Класните стаите са
пълни с реликви.
Ако сте в Габрово, непременно
посетете Априловската гимназия! Току виж
сте открили, че богата история на
училището е оставила искра у вас.
Полина Макнев
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Поздрави
Специални поздрави за Димитър и Деница за
здраве, щастие и дълъг семеен живот. На 29 юли те
станаха семейство Касърови.
На сватбата се спазиха редица български
обичаи като вземане на кумовете Костадин и Катя
Георгиеви, захранване на младоженците от
свекървата и танци пред кумовете.
Приятели и близки на семейството
празнуваха до ранни зори.
Ч Е С Т И Т О!

Нашите прекрасни деца! Както си мислехме, че още са малки и неопитни, така дойде денят, в
който тате Краси доведе първородната си дъщеря до олтара. На 20 май 2017, църквата
St. Peter & Paul в Детройт отвори врати за младата двойка Desislava & Derick Kassab.
Огромна радост и щастие изпълват сърцата ни. Нека здраве и благополучие съпътстват един
дълъг, пълен с любов семеен живот!
Поздрав от мама Ирена и тате Краси
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Поздрави
Семейството на Ива и
Христофор Тончеви се
увеличи с момиченце. На 3
юли се роди София,
2.6 кг, 48 см.
Да се гушка с бебето обича
тригодишния батко
Александър.
ЧЕСТИТО!

На 21 юли в семейството на Кремена и Живко
се роди момченце Кристиан.
Кака Габи е много щастлива и вече сменя
памперси! Всички баби (Огняна, Веси и Танка)
и дядовци (Митко и Ванчо) и леля Веси са
радостни за новото попълнение.
Бебето е също по подарък за мама и тате за
тяхната десет годишнина от сватбата.
ЧЕСТИТА РАДОСТ!
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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
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