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Бележка на редактора
Ноември започва с хубавия български празник Ден на будителите. Децата от училище
“България” и в двата филиала бяха подготвили стихове и песни за българските будители през
годините. Зарадва ме писмо от наша читателка по този повод: “Аз наистина мисля, че това е и ваш
празник - с цялата си дейност за съхраняване на българския дух и идентичност на толкова хиляди
километри от България - български вестник, българско училище, български културен център и пр.
вие наистина сте едни съвременни български будители. С обич: Ани”.
Ще си позволим да
публикуваме и писмо от писателката
Кина Къдрева, за която писахме в брой
8 и 9:
“Уважаема Нецова,
Първо искам да поздравя целия
издателски колектив за изданието. За
полезната информационна
насоченост и за приятното й
понасяне. За позитивния дух. За
обединителната му и човешка
същност без политиканстване,
идеологеми и клюки, което издига и
насочва читателите към съществените и важните неща в живота. Това да направиш градина и
всичко в нея да е с български аромат и вкус е толкова истинско и изпълнено с жизнена енергия, че е
повече от всякакви думи какви са българите. Тоя ПИКНИК зове и предвещава радост за българската
фамилия в Детройт, и нещо повече от радост—ДА НЕ СЕ ЗАГУБИШ КАТО ДРЕБНА ПАРА В ДЖОБА НА
ШИРОКИЯ СВЯТ, а където и да си, да запазиш своята човешка и висока българска стойност и
същност И ВИНАГИ И ВЪВ ВСИЧКО ДА СМЕ НАЙ-ДОБРИТЕ! Това трябва да доказваме на света! А И НА
СЕБЕ СИ- като изискване към самите себе си!
Високо ценя добрата подготовка, която дават българските училища на децата на разпилелите се
по света българи. Конкурсите, обявявани от АГЕНЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, в които се
включват много деца , показват прекрасната работа на учителите им и мога само да ги поздравя
за грамотността, с която децата пишат на български език,и сериозността, аргументацията и
познанията, с които изказват позициите си. - Да ги поздравя и с българския им висок, отговорен и
умъдрен дух, изпълнен с обич.. ТОВА МИ ДАВА НАДЕЖДИ, ЗАЩОТО В ТЯХ, В ДЕЦАТА НИ Е БЪДЕЩЕТО, А
ВСИЧКИ ЗАЕДНО СМЕ БЪЛГАРИЯ. И тъй като новата учебна година започва, искам да поздравя
децата в Детройт с една приказка, която ви изпращам..
Можете да се обърнете към мене за всичко, с което бих могла за подпомогна работата на
българското училище в Детройт.
Кина Къдрева
26 август 2014 г.”
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Бележка на редактора
На 15 ноември предстои провеждане на консулския ден в Детройт и тържество, на което
ще бъде връчена почетна награда – златна лаврова клонка на нашия съгражданин д-р Тодор
Гаджев - за цялостен принос към запазване на българския национален дух и история. До настоящия
момент, няма българин в средния запад на САЩ, който да е получавал такова отличие и няма друг
номиниран. Тържеството ще бъде от 12:30 часа в залата на Балкански център в Детройт.
Денят на благодарността е на 27 ноември и въпреки че е американски празник съм сигурна,
че има на кого да благодарим. На 13 декември ще бъде концертът на певицата Малина, а след това
идва ред на новогодишните партита.
Бъдете здрави,
Даниела Начева

Ученици по време на концерта на 1-ви ноември 2014 г.

Дарение за училище “България”
Нашата сънародничка Миглена
Захариева се премести в друг щат.
Тя дари много книги, които е купувала
за дъщеря си на Българския културен
център.
Книгите ще се ползват от децата в
училище “България” по време на
учебните занятия.
Благодарим, Миглена!
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Високо отличие за д-р Иван Гаджев
Заповядайте на 15 ноември от 12:30 часа на
тържество в Балканския център в Трой, на което
ще бъде връчена почетната награда - златна
лаврова клонка, на нашия съгражданин д-р Иван
Гаджев - за цялостен принос към запазване на
българския национален дух и история.
До настоящия момент, няма българин в средния
запад на САЩ, който да е получавал такова
отличие и няма друг номиниран.
Наградата ще бъде връчена от генералния консул
на Република България в Чикаго,
г-н Симеон Стоилов.
Гостите на тържеството ще могат да се запознаят с
творчеството на г-н Гаджев.
Програмата ще продължи с дискусия на тема "25 години демокрация".

Д-р Иван Гаджев е роден в Неврокоп (днес гр. Гоце Делчев) през 1937 г. Баща му Илия Гаджев,
учител и активист на ВМРО е бил арестуван и убит без присъда като враг на народната власт след
9 септември 1944. На него е посветена книгата “Лушин”, издадена в пет тома.
Иван Гаджев e завършил Висшия институт по ветеринарна медицина в София през 1967 г. и за
кратко е ветеринарен лекар в различни села. На 3 юли 1968 г. минава нелегално българо-гръцката
граница по политически причини. Пристига в САЩ и се установява в Детройт, щата Мичиган през
декември 1968 г. Дипломира се като ветеринарен лекар през 1972 г. Собственик е на модерна
болница за домашни животни в Детройт от 1974 г. до 2002 г., когато се пенсионира.
Бил е активен член на българската емигрантска колония в Северна Америка, секретар на
Македонската патриотична организация (МПО) за Северна Америка, Австралия и Европа,
председател на МПО „Татковина“ – Детройт, и сътрудник на Български национален фронт (БНФ) на
д-р Иван Дочев. Заeдно със съпругата си Флоранс отглеждат пет деца - Катерина, Илия, Тодор,
Христо и Мария.
Години наред д-р Гаджев е събирал спомени на наши емигранти, членове на ВМРО,
съратници на Тодор Александров, лична кореспонденция на Ванче Михайлов. С висока стойност са
документите за създаването на българските православни църкви в Северна Америка, на
Македонската патриотична организация (МПО), Българския национален фронт (БНФ) и други
български емигрантски организации.
През 2001 г. д-р Гаджев премества натрупания в САЩ огромен архив и библиотека в родния
си град Гоце Делчев. Архивът съдържа 60 тона архивни материали, фото- и аудиоархив, списък на
дарилите архиви на старите емигранти, разговори с тях с пожелания към българската нация.
Можете да научите повече за музея на интернет страницата http://www.bgemigration.com/. Иван
Гаджев е автор на книгите “История на българската емиграция в Северна Америка. Поглед отвътре.
Т.1. 1860-1944 г.”, “История на българската емиграция в Северна Америка. Поглед отвътре. Т.2.
България, мащеха наша. 1944-1989 г.”, Иван Михайлов. Отвъд легендите” в два тома и
“Непримиримият Илия Минев. От първо лице и другите за него.”
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Консулски ден на 15 ноември
За услуга на българските граждани от Метро Детройт ще се проведе изнесен
консулски ден на 15 ноември 2014 г. (събота) на адрес Balkan American
Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083).
Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в
които да бъдат посочени: трите имена и вида на услугата, която ги
интересува. Електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit
Consular Days.
Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%.
Приемат се плащания само в брой или money order.
На всички регистрирани ще бъде изпращан график и час, за който са
предвидени за обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място.
Simeon S. Stoilov
Consul General
Consulate General of the Republic of Bulgaria
737 N. Michigan Ave, Suite 2105,
Chicago, Il 60611
+ 1 312 867 1905
Simeon.Stoilov@mfa.bg
www.mfa.bg/embassies/usagc3
www.facebook.com/Bulgarian.Consulate.in.Chicago

Покана за закуска
Turkish American Society of Michigan (TASM) ви кани на закуска
на 16 ноември от 10:30 а.m. в Балканския център
www.tasmich.org, info@tasmich.org
The Community Breakfast is a monthly activity that provides
an opportunity for the Turkish people to get together with
members of different communities and enjoy friendly
conversation and exquisite breakfast treats together.
VENUE
Balkan American Community Center
ADDRESS 1451 E Big Beaver Rd. Troy, MI 48083
FEE
$5/person, $10/family
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Изява на български деца
На 17 октомври се
проведе традиционния
есенен фестивал в
Балканския център в Трой
с участието на
представители на Албания,
Турция, Босна и България.
На българската маса
имаше богато изобилие от
вкусни баници и десерти,
приготвени от местните
българки. По инициатива
на Ирена Миланова, за
първа година се
предлагаха плодове и
зеленчуци. Сред
дарителите на вкусотии бяха: Румяна Дюлгерова, Мария Атанасова, Веселина
Харизанова, Мими Иванова, баба Митра, Севи Харлева, Ирена Миланова, Ирина
Каратанчева, Кремена Тянкова, Огняна Димитрова, Калина Маринова, Мая
Георгиева.
Едни от най-търсените сладкиши бяха интересните тематични курабийки на
Атанаска Бонева, приготвени с помощта на ученичките Стефани и Нанси и
неповторимият тутманик на Валентина Запрянова. Като продавачи се редуваха
Виолета Александрова—председател на родителския съвет и децата Лия, Биляна,
Яна и Преслава. Приходите от събитието бяха $175.
Ученици от 4-ти клас във филиала в Трой представиха България с танц в
музикалната програма на фестивала.

Даниела Начева
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Отбелязване на 1 ноември в Детройт
Не може да не се отбележи
положителното развитие на
Българското училище в Детройт.
С всяка изминала година
условията, материалите, както и
учениците имат забележителен
напредък. Желанието и
отговорността на ръководителите
на българското училище е
налице. Учителите и учениците от
филиала в Трой тази година ни
зарадваха с прекрасно тържество
по повод Деня на народните
будители. Децата, които започнаха само преди месец училище, рецитираха патриотични
български стихотворения и песни с решителност и гордост. Тук трябва да отбележим и
помощта на родителите, които намират време да водят децата си на българско училище
и с любов ги учат на трудните и непознати думи от българската реч. Както се казва в една
българска поговорка “С труд и постоянство всичко се постига”. Видяхме и първата изява
на най-малките, 3 и 4 годишните участници от детската градина. Програмата беше много
добре подготвена и създаде настроение на всички присъстващи. Нямаше българин,
който да не пляскаше, когато звучеше песента “Тих бял Дунав се вълнува” или
стихотворението на Иван Базов “Аз съм българче”, изречено от малките първокласници,
родени на чужда земя.
Сем. Балканджиеви
град Рочестер

*****
1-ви ноември 2014 година. Събота сутрин. Започват
занятията в училище “България” в Детройт. Днес
обаче е специален ден – всички се поздравяват за
Деня на народните будители. На хиляди километри от
България, в Детройт има тържество по този празник.
Татковците са решили да се съберат и премерят сили с
игра на футболното игрище. Иван Кънчев се беше
погрижил за победителите да има красиви купи. За
футболист с най-много голове бе отличен Димитър
Кацаров.
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Отбелязване на 1 ноември в Детройт
Музикално-поетичната
програма откри учителката
Митра Енчева, която се обърна
към присъстващите с думите
”Никой народ не пренебрегва
историята си, не забравя езика
си, не погазва традициите си.”
Децата от училище “България”
в Детройт показаха, че пазят
заветите на народните
будители. За подготовката на
програмата помогнаха
училителката по Роден край
Атанаска Бонева и по Музика
и пеене Елеонора Барбов.
Празникът завърши с
хоро за всички присъстващи,
които си пожелаха да има и
други такива събирания на
българите.
Кратък репортаж беше
излъчен по Българската
телевизия в Чикаго
(www.BITelevision.com), виж
новините от 1 ноември 2014 г.).
Материал със заглавие
“Съвременните български
будители от Детройт” беше
публикуван на сайта
http:chicago.bg.
Даниела Начева
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Отбелязване на 1 ноември в Детройт
Ученици,
учители и
родители от
филиала на
българското
училище в
Плимут
отбелязаха
Деня на
народните
будители на 2
ноември.
Учениците от 1ви, 2-ри, 3-ти и
4-ти клас бяха
подготвили програма в прослава на българщината. Бяха споменати едни от
най-големите имена в нашата история. След това се премина към забавната
част – отбелязване на Хелоуин. Преоблечени в костюми, децата се
забавляваха. Най-малките ученици с ръководител Мария Иванова ни
поздравиха с песничката “Семейство пръстчета”. Три- и четири-годишните
деца декорираха тикви за празника. Специална благодарност към родителите,
които помогнаха за организацията на празника.
Калина Атанасова
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Концерт на Малина на 13 декември

На 13 декември (събота) от 20:00 часа, ще ни гостуват фурията Малина,
Емил Михайлов - барабанист и Николай Съботинов – бек вокал и пиано. Те
обещават много танци и добро настроение. Малина ще пее песни от различни
стилове като поп-фолк, народни, естрадни и рок. От нас се иска само да се
заредим с енергия и удобни обувки, защото Малина обещава вечерта да е
изпълнена с много песни и танци.
Заповядайте! Побързайте! Обадете се до 10 декември, защото местата са
ограничени.
Вход : $35
След 10 декември: $40
За деца от 12г.-16г -$15
Ще се предлага вкусна българска скара:$12
Ако искате да си поръчате вечеря обадете се до 10 декември! Тези, които си
поръчат вечеря и се обадят първи ще имат запазени места до сцената.
Очакваме вашите обаждания на телефон:
(248) 802-6947 Нели
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Коледен концерт на училище «България»
Запазете тази дата: 20 декември 2014 г. от 17:30 часа
Balkan American Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083)

Адвокат на ваша страна
Адвокат Иван Груйкин – вашият
представител по въпроси,
свързани с българското право с
офиси в САЩ и София.
Разрешаване на имуществени,
административни и документни
въпроси в България.
За контакти: 702 767 3309, gruikin@gruikinlaw.com, www.gruikinlaw.com
Иван Груйкин е изявен български адвокат с над 20-годишна юридическа практика. Автор
на множество публикации в български печатни и електронни медии по въпроси на
съдебната система и върховенството на закона. Учредител и председател на Гражданска
инциатива „Справедливост“, от името на която води едни от най-успешните съдебни дела в
България срещу незаконните такси, както и множество колективни искове на засегнати
граждани. Чест гост на телевизионни и радиопрограми по правни и политически въпроси.
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Реклама

Обява за доброволци—младежи
Българският културен център е организация с
нестопанска цел и като такава издава
документ на ученици и студенти за положен
доброволен труд (volunteer time). Желаещите
могат да помагат на децата при учебния
процес, да представят България на
международни фестивали и да организират кампании за събиране на финансови
средства.

Очакваме вашите писма на info@BulgariansinDetroit.com.
Велеслав Начев, Председател на Българския културен център
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Да се запознаем с Димитринка Ненова
Ще ви запознаем с авторката на набралия в
последно време популярност из социалните мрежи
разказ за ученик и „дропла с цайси” по маршрута Ком
– Емине, за който може да прочетете, ако кликнете на
върху името му „По „Е-3“ за 23“
Учителка по литература във Варна, автор на
поезия, разкази, роман и пиеси. Носителка на
многобройни престижни литературни награди и
номинации, сред които са Първа награда в Първия
национален конкурс за стихотворения за деца – Гоце
Делчев – 2010г.; Първа награда в Националния конкурс
за разказ на младежка тема – Варна – 2010г. и Втора –
2011г.; Втора награда в Националния литературен
конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” – 2010г. и
поощрителна през 2011г.; Втора награда в XІІ Международен фестивал „Мелнишки
вечери на поезията” – 2011г.; отличие на тема: “Любовно хайку“ – 2011г. и Първа
награда на Първия национален конкурс за фото-хайга "Сезони"– 2011г.; Втора
награда в Шестия конкурс за най-оригинален герой „Ирелевант“ – 2012г. и трета –
2013г.; Втора награда в Националния конкурс „Драматургия за деца 2014“ за пиесата
“Пиеса за принцеса и други истински същества“ и други.
Разкажете ни за себе си.
Родена съм на 1 март 1959 г. в Шумен, но детството ми премина в Плевен. От 1974г.
живея в гр. Варна, където завърших IV ЕГ “Фр. Ж. Кюри“ с преподаване на руски
език, а след това Българска филология в ШУ ”Еп. Константин Преславски”. Първите
пет години бях учител по Български език и литература, а в продължение на 21 години
– работих в системата на образованието като експерт в Регионален педагогически
център – Варна до ликвидирането му през 2010 г.
Открай време съм изкушавана от словото – през годините съм публикувала в
регионални и национални вестници и списания – фейлетони, очерци, но когато
останах без работа, повторно „прописах“. Мои първи читатели бяха приятелите ми,
които ме окуражиха, но тъй като имах нужда да бъда „оценена“ безпристрастно,
започнах да участвам във всевъзможни конкурси за поезия и проза. За моя изненада
спечелих не малко от тях. Все още нямам издадена книга, но имам осем пиеси,
роман, разкази, стихове за възрастни и деца... „Трупах“, търсейки себе си. Може би
вече е ред и на първата книга...
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Да се запознаем с Димитринка Ненова
На визитната ми картичка пише: “Димитринка Ненова – майка и съпруга с хоби“, а
всъщност по образование съм филолог, по душа – все още мечтател, по призвание /
надявам се/ творец – пиша, рисувам, декорирам...
Убедена съм, че словото е вълшебна сила, с която трябва да сме много внимателни,
много отговорни, защото тя дава криле за полет, извисява душата, но може и да я
прониже.
За този разказ - как научихте, че се разпространява в социалните мрежи? Кога е
написан и с каква награда е удостоен?
Разказът „По „Е-3“ за 23“ написах през 2010 г., за да участвам в конкурс на младежка
тематика, организиран от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ към
Община Варна. И тъй като моята „тайна стаичка“ е пренаселена от лудуващи деца,
„бесни“ тийнейджъри, старци с бастунчета, лелки, чичковци, дами и господа,
животинки и измислени същества, си харесах един „пъпчив пубер“, който мислеше, че
знае всичко и всичко му е позволено. Исках баща му да го „накаже“, но не по лесния
начин – с „конско“, а с житейски урок. Де да имаше повече такива бащи...
През годините доста от „наемателите“ в душата ми също получиха живот, други
търпеливо все още чакат. Разказът ми спечели първа награда, но с това набързо
приключи неговият път. Не зная как е попаднал в „мрежата“ и кой му е дал втори
шанс. Разбрах, че „се върти“ от приятели, но не подозирах, че ще впечатли толкова
много читатели. Благодаря на всички, които написаха толкова топли думи! Те са
невероятно зарядно за мен.
Следващата година сте участвали на същия конкурс с друг подобен разказ...
На следващата година спечелих второ място с друг разказ, отново за тийнейджър, но
този път – момиче. Житейската ситуация на героинята ми е съвсем различна и ми е
любопитно дали разказът ще се хареса, ако читателите стигнат и до него.
Младежите в днешно време са по-различни от тези в миналото. Какво им липсва
според Вас?
Младежите с днешна дата винаги са по-различни от предходните поколения млади
хора и това е съвсем нормално и естествено – дошъл е техният ред да заявяват своето
„аз“, да доказват себе си, да променят света, така, както ние сме имали своя
шанс. Друг е въпросът колко лесно забравяме ние, възрастните, че сме били млади и
собствените си грешки. А какво е младото поколение, зависи до голяма степен как ние
сме го възпитавали.
Децата и родителите са скачени съдове – ако ние сме наливали чиста вода, ще се
радваме на бистри извори, ако сме им отделяли достатъчно време за общуване, ако
сме били положителен пример, не в говоренето, а в делата си – времето потвърждава,
че сме си свършили добре работата. Но ако сме им давали наготово всичко, ако не сме
ги научили на труд, на десетте божии заповеди – на кого да се сърдим? Естествено на
себе си.
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Да се запознаем с Димитринка Ненова
И днес има прекрасни мислещи, можещи, талантливи, добротворящи млади хора с
позиция и отношение към случващото се. За съжаление по-голямата част сякаш е в
другата крайност – инертни, материални, консуматорски настроени. Как стана така, че
за мнозина е по-лесно да обидят, вместо да поощрят; да блъснат – вместо да подадат
ръка; да се присмеят, вместо да успокоят; да вземат, вместо да дадат?
За мен отговорът е в нарушеното общуване между родители и деца от най-ранна
възраст и последствията, които са цял живот. Питам се дали храната за душата сме
осигурявали така редовно, както три пъти на ден сме сервирали масата? Очевидно е –
не сме.
Децата са наши и трябва да ги приемем и обичаме такива, каквито са, а не да ги
обвиняваме и напъждаме. Добрият родител, доброто общество не зачерква, не обръща
гръб, а търси начини да върне „блудния син“ с действена обич и личен пример.
В какво са се усъвършенствали днешните млади?
Мисля, че младите хора днес са по-директни, по-прями, по-практични, по-отворени
към света. Ако тези качества са съчетани с почтеност, добротворство, съзидателност –
където и да са, светът би бил по-добро място за живеене.
Вашето послание за българите в чужбина?
Посоките са четири, континентите – седем, а пътищата по тях са безброй. Откакто
свят светува, те винаги са мамели неспокойния човешки дух. Имаме свободата да
избираме, но и винаги плащаме цената. В която и посока да тръгнем, на който и
континент да се озовем, трябва да вървим по пътя, начертан от сърцето, защото само
той ни довежда до извора с живата вода, която ни прави пълноценни, истински и
щастливи, докато крачим на тази земя.
Антоанета Бейм
Бел. Ред. Можете да прочетете материали от Димитринка Ненова в различни броеве
на вестника на «Българите в Детройт»: “Зелено” в брой 10, 2011 г., стихотворението
“Звездица за мама” в брой 3, 2014 г. , “Хайку за четири очи и проза, брой 9, 2010, “За
жените и сълзите” в брой 3, 2013 г. , “Майка Гина Кунчева”, брой 3, 2010.
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Подарък за близките в България
Близък приятел в България има
рожден ден. Не можеш да го
посетиш, но много искаш да му поднесеш
подарък.
Посетете www.DarExpress.net
и направете Вашите близки
по-щастливи сега!
Сайтът www.DarExpress.net е
организиран функционално и лесен за
ползване. Не се изисква регистрация, за
да поръчаш. Плащането с кредитна карта
VISA и Мaster Card e лесно и сигурно.

Нотариални заверки в Метро Детройт
За читателите, които имат нужда от нотариална заверка на
документи, представяме информация на наши съграждани
oт Метро Детройт, които могат да правят такива.
West Bloomfield
Димитрина Колева
dimitrinak@yahoo.co.uk
7002 Drake Rd., West Bloomfield, MI 48322

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com
Waterford
Димитрия Начева
(248) 622-0774
dnatcheva@yahoo.com
Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-0619
maknev@sbcglobal.net
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Обява

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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Благодарствено писмо
От името на цялото ни семейство бих искал да изкажа дълбока
благодарност към българите от Метро Детройт, които помогнаха в
тези трудни за нас дни.
Благодаря за красивите цветя, картичките и бележките в
споменателната книга за Юлия, както и даренията в образователния
фонд на сина ни Симеон.
Вашата помощ направи нашите дни по-леки.
Николай Колев

Да поиграем народни танци
OLD WORLD DANCE CLUB
е група от аматьори, които
обичат да танцуват народни
танци от цял свят - български,
румънски, израелски, гръцки,
цигански, унгарски и какви ли
още не. В петък срещите са на ново място: PLAV #10 в Хамтрамик на адрес: 11824
Joseph Campau, Hamtramck. From I-75 exit Caniff, turn left and go about 1/2 mile to
Jos. Campau. Turn left (north), and go about 1/4 mile. The PLAV #10 is on the right hand
side, just before the European-American Market and across from the Seven Brothers bar.
Ако отидете, непременно се представете на ръководителя Рик Кинг. Можете
да заявите хоро по ваше желание. Таксата от $7 включва безалкохолни напитки и
снак. Танцува се от 20.30 – 23.00 часа.
Можете да видите повече за групата на www.detroitfolkdancing.com и фейсбук
https://www.facebook.com/DetroitFolkDancing.
В понеделник мястото на срещи е Mahany Senior Center в Royal Oak от 20.00
до 22.00 ч. Таксата е $3.
Танци в Ан Арбър
Gretchen's House Barn at 2625 Traver Blvd., Ann Arbor.
Cost: $10, $5 students. 7 - 10 pm.
For more information see our website http://www.astro.utoledo.edu/~ndm/FD/ or call
734-709-8748.
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Кампания «Харизмата на българина»
Уважаема редакция,
Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие
в кампанията „Харизмата на българина”, която стартира в цял свят на 1
ноември 2014г. - Денят на народните будители. Обръщам се към всички
успели българи по света, в областта на науката, културата, изкуствата, спорта
и бизнеса. Каня ги да разкажат историята на своята трансформация, която ги
е превърнала в победители в чуждия свят. Разказите им ще събера в книга,
която ще подаря на българските деца по света.
Ще вземат участие всички български културни центрове и български
неделни училища в чужбина, онлайн медиите на българи в чужбина и много
български приятели по света.
Тук можете да видите концепцията на творческия проект „Орфеевото
цвете – харизмата на българина”: http://diyo-coach.com/orfeevoto-tsvete/
С уважение: д-р Димитринка Йорданова
e-mail: info@diyo-coach.com
e-mail: didiyo66@gmail.com
www.diyo-coach.com
skype: Dimitrinka.Yordanova
via Dodecaneso 11, 00144 Roma, Italy
„Орфеевото цвете (Haberlea rhodopensis) е най-красивото и лековито цвете по нашите земи.
Ботаници от различни страни изкубвали цветето с корените и го държали в хербарии 2 години и
половина. След това пак го засаждали в естествената му среда и то се прихващало и
възстановявало своя живот. Орфеевото цвете е
единственото цвете в света, което изпада в анабиоза
(мнима смърт) и крие тайната на безсмъртието. То е
свръхчувствително към светлината, то е като стих и музика,
родено от кръвта на Орфей.” Из книгата „Орфей и Европа”,
Никола Гигов (София – 2000, издателство ХРИКЕР) И до ден
днешен на 15 август празникът на Света Богородица,
украсяват чудотворната икона на Света Богородица от
Бачковския манастир с венец, направен от Орфеевото
цвете. Когато свещеникът поръси иконата със светена вода,
цветето се съживява… И всички присъстващи занемяват и се прекланят пред безсмъртието на
едно божествено създание – едно цвете. Сега живеем във време на духовна и морална суша.
Цветето на Българския Дух се е свило, но не е мъртво. То има нужда от малко бистра вода и
човешка топлина, за да се роди отново. Харизмата на българина е като Орфеевото цвете.
Достатъчно е само „да я поръсим” с няколко капки от българското слово и тя оживява отново.
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Поздрав
Честит празник
на Георги Харизанов, който
отбеляза 50-сет годишен
юбилей.
Пожелаваме ти още дълги
години здраве и успехи,
заобиколен от съпругата
Веселина и дъщерята
Стефани, както и много
приятели.
НАЗДРАВЕ!

Честито бебе
Бебето Grace Naomi се
роди в 8:02 сутринта на
3 август.
Щастливите родители са
Данаил и Алина
от Ann Arbor.
Първа помощничка на мама
е каката Ева.
Честито!
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По червения килим
Имам идея да отворим нова страница на вестника, озаглавена «По червения килим». Както се
досещате това си е чисто плагиатство, но се надявам да се получи интересна рубрика, в която да се
отразяват събиранията и партитата по различни поводи на
нашата българска общност в Детройт.
Отнасям се с огромно уважение към положения труд
на Нели и Васко за организирането на такова многолюдно
парти по случай Хелоуин. Изказвам моята благодарност към
тях и се надявам това да им донесе радост и удовлетворение
за техните усилия.
И тази година имах удоволствието да бъда арбитър по
номинирането и раздаването на наградите за най-ефектни
маски и костюми. Впечатлена съм от умението на
претендентите да се превъплъщават в образа на избраните
от тях герои. Всеки според възможностите си дефилираше по
дансинга с танцова стъпка. За да не ме обвинят в
субективизъм и връзкарство, при раздаване на наградите
имах двама асистенти. При децата се раздадоха три
предметни награди, а за останалите, които ме гледаха с очите
на гладни африкански деца имаше поощрителна награда—
пакетче с бонбони и сладкиш, които веднага потушиха
разочарованието им.
Това, което ми направи впечатление беше факта, че
бройката на маскираните тази година беше намаляла
драстично в сравнение с миналата. Но това не опорочи
партито и не попречи на
веселата атмосфера.
Виеха се кръшни
български хора и танци
при пълен дансинг, под
професионалния подбор
на музиката от DJ Емо.
Да се надявам, че
ще имаме още много
приятни поводи за
веселба и достатъчно
материал за новата ни
рубрика.

Емилия Димитрова
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Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

С промо код DETROIT 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
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27 Български тв канала и още нещо

