ВЕСТНИК
НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ
WWW.BULGARIANSINDETROIT.COM БРОЙ 9, 2011

На плаж в Мичигън, лято 2011

На снимката: Биляна Георгиева, първи учебен ден 2010 г.

В броя четете:
От нашата поща

3

Покани

4-5

Хайде на училище

6-7

Честване на Вазов

8

Реклами

14

Брой 9, 2011

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Бележка на редактора
Обичам да ходя боса, ала днес за първи
път усетих, че ми е студено, и бързо потърсих
домашните чехли. Дали наистина идва есента?
Децата тръгват на училище, а това е сигурен
признак за смяна на слънчевото лято и
безкрайните игри с пъстрата есен и многото
домашни.
На 17 септември ще бъде първия учебен
ден за учениците от училище "България" в
Трой. Прочетете повече за програмата и
учителите на страница 6. Новото тази година е
отварянето на филиал на училище "България" в
западния район. На 18 септември ще започнат
занятията в град Plymouth. Ако все още не сте
записали децата си за българско училище, побързайте да го направите.
През летните месеци се грижих освен за своите три деца и за други приятелчета кога две, кога три, че и до осем сме стигали. Няма по-приятен звук от детския смях! Е,
имаше и плач и сборичкване, но също много игри и разходки. Беше ми любопитно да
наблюдавам как малките учеха от големите, а батковците се грижeха (понякога с неохота)
за по-малките. Така Емир, който е на година и половина след думата "мама" каза
"Покемон", а Ивана (на 4 г.) изрежда с лекота всички страшни герои от филма за Бен 10.
Думата ми е за ползата от отглеждане на деца на различна възраст заедно. Училище
"Монтесори" също използва смесени групи на обучение. Децата са в една и съща стая в
продължение на три години. Сред плюсовете на такова обучение са, че децата се научават
да помагат на други деца, учат едно от друго, изгражда се чувство за отговорност и
самостоятелност. От друга страна за учителите може да е по-трудно да работят с деца от
различни възрастови групи или да има пренатоварване на по-големите деца. Оставям на
специалистите да дискутират формите на обучение, но лично за мен предимствата на
смесените (слeти) групи са много повече.
На добър час на всички ученици и учители!
ДАНИЕЛА НАЧЕВА

АНКЕТА: ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Очакваме вашите разкази на info@BulgariansinDetroit.com с впечатления за
посетени нови места през лятото, опитани нови ястия и напитки, изживяни
чувства, разочарования и радости.
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Oт нашата поща
Искам да благодаря на организаторите за партито. Срещнахме се с много приятели и
познати. Беше весело. За съжаление, много българи работят в съботните дни и не успяха да
дойдат на пикника. А други все още не се бяха върнали от България. Има и такива, които
използват последните летни дни, за да отидат някъде на почивка. Може би следващият път да го
направим в неделя? Иначе, аз живея близо до този парк, а не съм ходила там. Не предполагах, че
има толкова хубаво място близо до нас. Но най-радостното за мен беше да видя, че има толкова
много деца! Дано догодина да бъдат още повече. Нека има българчета, дори и да са родени в
Америка. И какви са хубави! За това почти всичките ми
снимки са с децата."
ДАНИ СТОЙКОВА
Бел. Ред. Можете да видите още снимки от пикника на
сайта www.BulgariansinDetroit.com

Отзив от пикника на църквата “Св. Климент”
Танцовата група към Българския културен център в Детройт представи кратка програма на
фестивала на църквата „Свети Климент Охридски” в Dearborn на 21 август 2011 г. Изпълненията
бяха последвани от силните ръкопляскания на присъстващите и много въпроси за България и
нашите традиции.
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Покана
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Покана

Заповядайте на музикален спектакъл на група "Булгарика"
на 25 септември (неделя) 2011 г.
от 18:00 до 21:00 часа
Място: Birmingham Temple
28611 W. Twelve Mile Rd., Farmington Hills, 48334
Вход: $20. Цената включва снак и безалкохолни напитки.
Изпълнители: Иван Колев, акордеон, е с повече от 40 г. опит на музикант.
Николай Колев, гъдулка, е считан за един от най-добрите изпълнители на този
инструмент. Донка Колева, певица и Мария Колева, певица (дъщеря на Николай и
Донка).
За повече информация: Melanie Goldberg (248) 417-6573 или melaniedawng@aol.com
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Българско училище в Трой на 17 септември
Уважаеми сънародници,
Идва време за новата учебна година и децата питат с нетърпение кога
започва българското училище, за да видят любимите си учителки и приятели.
Първият учебен ден за училище „България” ще бъде на 17 септември
(събота) от 10 часа. Занятията ще се провеждат отново в сградата на
Балканския център в Трой на адрес 1451 Е. Big Beaver, Troy 48312.
Управителният съвет на Българския културен център в Детройт работи по организацията
на училището от месец май. В резултат, за втора поредна година сме одобрени за финансова
помощ по програма "Роден език и култура зад граница" на българското Министерство на
образованието, младежта и науката. Изказвам благодарност на екипа, изготвил проекта за
учебната 2011/2012 година, неуморните Бистра Макнев, Даниела Начева и Елеонора Барбов.
Вече са закупени и доставени учебниците за новата учебна година. Има нови помагала за
всички деца, от подготвителната група до втори клас. Планирано е закупуването на оборудване за
подобряване на учебния процес. Поръчани са нови народни носии за по-големите деца.
Учебните занятия ще се провеждат всяка събота от 9:30 часа до 12:30 часа.
Таксите са: $30 за едно дете, $20 за второ дете, трето дете - безплатно.
Обучението ще бъде в смесени класове и по групи, според възможностите на децата, с
походящи учебници според програмите на българското Министерство на образованието.
Ще има четири учебни групи:
• детска градина (възраст 3 до 5 години)
• подготвителна група(възраст 5 до 6 години)
• първи клас (7+ години)
втори клас
Разпределението на децата в групите ще бъде направено от учителите. Ще се правят тестове в
началото и края на учебната година.
График за детска градина и подготвителна група
9:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30

Занимания за двете групи с Нина Колева
Работа по групи с Нина Колева и Митра Енчева в две класни
стаи
Музика и танци с Нина Колева и Елеонора Барбов за двете
групи

График за първи клас и втори клас
9:30 - 10:30
10:30 - 11:20

11:30 - 12:30

Изучаване на български език с Митра Енчева
Музика и танци с Елеонора Барбов
Изучаване на български език с Митра Енчева - първи клас
Изучаване на български език и литература с Росица
Димитрова - втори клас

Регистрацията за новата учебна година ще започне на 27 август по време на българския
пикник в Трой. Можете да се регистрирате и електронно на сайта на българите в Детройт
www.BulgariansinDetroit.com.
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Българско училище в Плимут на 18 септември
Моят личен призив към всички родители в Детройт е: доведете децата си на училище! Нека
те не забравят нашия роден език и култура. Това, което правим има чудесен образователен и
родолюбив ефект върху децата ни. Вече го усещаме по песните, научени в училище, радостта от
изявите на сцена, общуването с учители и нови приятели. Нека нашата общност и нашите деца
растат сплотено.
Накрая искам да благодаря на всички, които подкрепят училище "България", както и на
дарителите и доброволците. Заедно можем повече!
Очакваме всички български деца, родители, приятели и роднини на първия учебен ден на
17 септември от 10:00 часа. За всички ще бъде осигурена лека закуска.
Велеслав Начев
Председател на Българския културен център в Детройт

На 18 септември /неделя/ 2011г. oт 10 ч. ще отвори врати второ българско училище в
гр. Плимут, филиал на училище "България". Адресът е: 15155 Fogg St, Plymouth, 48170.
Добрите резултати на вече действащото училище в гр.Трой са дали основание на
Министерството на образованието да отпусне още средства за обучение на българските деца в
Детройт през учебната 2011-2012 година.
Заниманията ще се провеждат в неделя от 10:00 до 12:00 часа в спортния център на нашия
сънародник Петър Георгиев (www.eurostarsgym.com). Предвижда се сформирането на две групи:
деца в предучилищна възраст и деца с ниво за начално обучение по български език. Училището
ще разполага с две нови класни стаи и подходящо оборудване. Търси се учител по музика и
народни танци.
Целта на неделното училище е да обедини подрастващите българчета, да оформи
принадлежност към българската национална общност, да ги запознае с езиковата култура на
родния език, като всичко бъде предложено в интригуваща форма. Обучението ще се съобрази с
възрастовите различия на децата и нивото на владеене на родния език. Всички ученици ще
получат безплатни учебници. Таксата е $30 на месец за първо дете и $20 за второ.
Групата с деца в предучилищна възраст (3 - 6 години) ще бъде водена от Мария Иванова, а
групата деца за начално обучение от Ваня Георгиева. Г-жа Георгиева има 20 години стаж като
начална учителка, а г-жа Иванова вече беше ръководител на най-малките в Трой.
Нека запазим стародавната българска традиция, училището да е място за среща и
обединение на любознателния ум, жадния за знания дух, търсещата своята принадлежност душа и
развиващото се младо тяло.
В начинието да научим децата си на български език сме всички заедно родители, учители, деца, както и родолюбиви бизнесдами и бизнесмени.
Заповядайте, нека се постараем с общи усилия и много желание да помогнем на второто
българско училище да "проходи" и успешно да "расте" и да се развива!!!
Може да се регистрате за училището чрез попълване на формата на сайта
www.BulgariansinDetroit.com.
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90 години от смъртта на Иван Вазов
Последните 26 години от своя живот Иван Вазов прекарва в София.
Повече от половин век е изтекъл от това време, но любимият народен поет е
запазил завинаги присъствието си в българската столица.
На улица “Иван Вазов” и бул. "Раковски" се намира една остаряла къща
на два етажа. Някога в нея е живял Вазов. Там е написал много от своите
разкази, пътеписи, драми. Всеки ден прага на този музей прекрачват деца и
възрастни, българи и чужденци. Мълчаливи, изпълнени с искрена почит към
големия писател, те минават от стая в стая. Ето малкия му работен кабинет,
свидетел на нощни бдения, на мъки и радости. От портрета гледа българския
учен проф. Шишманов, близък личен
приятел на поета. Тази стая помни
техните срещи, разговори, спорове. А от
южния прозорец Вазов не веднъж се е
любувал на Витоша. Днес махалото на
старинния стенен часовник е спряло.
Календарът стои отлистен на дата 22
септември 1921 г. – последен ден на
поета. Грамоти, поздравления за юбилеи,
ръкописи, вещи, до които се е докосвал
Вазов. Ето стаичката на майка му – със
сопотския миндер, старата семейна
икона. Ето трапезарията, кухнята, стълбата надолу към избатаI
Някога редовно всяка сутрин Вазов излизал от тази къща и тръгвал на
обичайната си разходка.
С изправена стойка и
жизнена, уравновесена
крачка, с бастун, закачен
на ръката, той минавал
по “Раковски”, по “Царя”,
под сенките на кестените
и навлизал в Борисовата
градина. Там се
разхождал, вглъбен в
мислите си, вдишвал
утренен въздух, пълнел
погледа си с багрите на цветя и дървета. Тогава се раждали идеи за нови
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творби. Днес, ако отидете в Парка на свободата и тръгнете по една от
централните алеи, ще стигнете до стар бор, посаден от поета. А наблизо
Вазов, оживял в белокаменен бюст, ви гледа с топъл поглед и сякаш говори:
“Обичайте България, тъй както я обичах аз.”
Много места в София помнят Вазов – Градската градина, казиното,
превърнато днес в изложбена зала, кафене “България”. Ето как проф.
Шишманов описва първата си среща с Вазов в София: “Като минах край
Праховото кафене (сега “България”), един приятел ме спря и ми каза: “Искаш
ли да видиш Вазов? Ето там е, в ъгъла до вратата на кафенето”.. Видях един
висок, едър, широкоплещест човек, в черно зимно палто с голям калпак на
главата. Като се вгледах по-добре, забелязах гъсти черни вежди, надвиснали
като стрели над очите, мустаци и малко червеникава брада на хубавото
заруменено от студа лице. Поетът стоеше прав като телеграфен стълб.”
Едно от най-посещаваните от Вазов места в София е бил Юнион клуб
на днешната улица “Ив. Вазов”. Там, на маса, запазена винаги за него, той
водел дълги разговори с проф. Ив. Шишманов за литературата, театъра, за
политикатаI За този клуб поетът споделя: “Искам да намеря един тих кът,
където да се срещаме вън от къщи. Кафенетата ми втръснаха с техните
озлобени политиканти. Винаги се връщам от там с отровена душа.”
В сърцето на българската столица срещу градската градина има един
ансамбъл от живописни барокови сгради. Сред тях се откроява театър “Иван
Вазов”. В продължение на две години архитекти, строители, реставратори и
художници възвръщат красотата му, като го
доближават максимално до първата сграда
от 1906 г. Още в началото на века тук са се
играли Вазови пиеси. Сам Вазов с голям
интерес и вълнение е следил развитието на
българския театър. Той редовно е бил с
актьорите, радвал се е на техните успехи,
споделял трудностите и тревогите им и за
всеки намирал топли, насърчителни думи. И
те го приемали в своята среда като близък
и искрен приятел. В този театър на 24 октомври 1920 г. на своя юбилей, една
година преди смъртта си, Вазов е произнесъл една от най-прочуствените си
речи. Ето част от нея:
“Аз работих половин век на книжовното поле, движен от вътрешен тласък,
подчинявайки се на неутолимата душевна жажда да служа на истината и
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красотата. Аз пях за България, защото я обичах: аз насаждах в младите души
вяра и обич към своето, защото бях син на БългарияI Аз не извърших
никакъв подвиг, за да ламтя за венци. Работех не за награди. Най-голямата
награда са ония хубави мигове, когато чувах старци да ми казват: “Синко,
това, което ти написа сякаш го изтръгна от нашата душа”, когато срещах
войници отпускари-герои на 20 сражения – и те идеха и ми целуваха ръката с
думите: “Учителю, ако обичаме България, ако вярваме в доброто, на тебе
най-много дължим това”, когато виждах от прозореца си ученици, дошли от
далечни краища на България, се трупаха пред дома ми и си казваха: “Тук
живее той”. Пред тези простодушни, безизкуствени, случайни разтваряния на
живата народна душа, аз се просълзявах. И съзнанието, че съм бил полезен
на България, за мене беше най-голямата награда. За друго не мислех”.
Следващата година София, потопена в скръб, изпраща поета в неговия
последен път. Недалече от храм-паметника “Александър Невски” е гробът на
Вазов – голям витошки камък, на който склупторът Иван Лазаров е издълбал
“Иван Вазов – 1850-1921”. Гроб, който сам поетът е пожелал, гроб скромен
като самия него. Завършва земния път на човек, комуто не институциите
дадоха титли, а народът в своята спонтанна обич го назова “народен поет”.
Бедна би била България без романа “Под игото” и без онази величава
“Епопея на забравените”, дето успява да докосне у българина най-скъпото и
най-възвишеното.
София свято тачи паметта на Вазов, нейните улици помнят стъпките му.
Много места пазят спомена за него, а на сцената на театър “Иван Вазов” и
днес звучат думите на героите от неговите пиеси.
Материалът е от архива на българската радио програма в Детройт,
излъчвана от 1971 до 1989 г.
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Бъдете разумни потребители:
пазете домашния си инвентар
Разумните собственици на къщи правят видео
клипове или снимки на личното си имущество.
Тези клипове или снимки трябва да се
съхраняват в сейф в банка или във файловете на
личния застрахователен агент. Запазените
клипове помагат да се направи пълен инвентар
на личните вещи във всички стаи на къщата.
Текущият инвентар също ще помогне да се
определи нужния лимит на застраховката. Също
така, ако имате загуба, клиповете и снимките ще
ускорят работата на застрахователната
компания и ще получите чек за загубите си побързо.
Началото
Ако сте новобрачни и сте започнали
семейството си неотдавна, приготвянето на
добър инвентар е лесно. Можете дори да
приложите регистъра си за сватбените
подаръци. Ако не сте се местили от много
години, приготвянето на инвентар може да е потрудно. Ще се наложи да отделите поне един
ден, а ако участва цялото семейство, това може
да се превърне в приятно занимание. Найважното нещо, което трябва да запомним е, че е
много по-лесно да направим инвентар на
личните си вещи преди те да са унищожени или
откраднати.

можете да добавите снимки на
принадлежностите си. Това може да се направи
лесно с дигитална камера. Ако обаче нямате
дигитална камера, можете да запазите
принтираните снимки в банката заедно с описа
на инвентара.
Видео клипове
Ако имате видео камера, можете да направите
видео клип на цялата си къща или апартамент
отвътре. Не забравяйте да отворите шкафовете и
гардеробите. Едно от преимуществата на
клиповете е, че можете да наименувате всичко,
което снимате.
Разумният потребител
Дано тези няколко реда ви накарат да се
замислите за принадлежностите си и ви
помогнат не само в закупуването на застраховка
"Имот", но и когато имате загуби. Не забравяйте
да се консултирате със застрахователният си
агент винаги, когато закупувате скъпи предмети,
и когато правите големи ремонти на къщата си. В
тези случаи може да се наложи промяна в
покритията на застраховката ви. Най-важното е
да имате подходящи лимити на застраховката си
в случай на инцидент.

ДЕЯН КОЖУХАРОВ
Kozhuharov Insurance Agency

Големите предмети
Запишете в инвентара всички скъпи предмети
като бижута, кожи и предмети с колекционерска
стойност. Някои от тези предмети може да се
нуждаят от отделна застраховка, защото
застраховката за имот има определен нисък
лимит за тях. Не забравяйте обаче и пообикновените неща като играчки, дискове, дрехи
и други.

Ph: (269) 441-5158 or (248) 481-8301
Toll Free: (877) 205-0051
Fax: (269) 441-5163

Снимките
Като допълнение към писмения инвентар,
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Покана

Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.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: 18211 W 12 Mile Road, Suite 3, Lathrup Village, MI 48076 (на югозападния ъгъл на 13 миля и
Southfield). Много българи вече ходят при зъболекарите Stutman (говорят руски).
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Заедно да се посмеем
По повод отминалия Ден на труда в САЩ поместваме карикатурите на Георги Гецов Гец от Горна Оряховица.
Денят на труда (Labor Day) се празнува като национален празник в САЩ от 1894 г. като
признание на труда на работниците. Много градове имат паради, заря или фестивали,
семействата излизат на пикник или отиват на ваканция, ако имат деца в училищна възраст.
Labor Day се смята и за края на лятото. Прието е това да е последния ден, когато жените
са облечени в бяло.
Labor Day поставя началото на спортния сезон за Националната футболна лига в САЩ
(NFL) и игрите по американски футбол в колежите.
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com
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Броя подготвиха: 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.

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

FIDDLER RESTAURANT
кани българските си приятели
да празнуват семейни поводи и национални празници
в обновения ресторант с адрес:
6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322
Предлагаме изобилие от вкусна храна, както и меню по поръчка.
Жива музика всеки петък и събота вечер:
19.00 - 21.00 - джас квартет "Fantastic Four"
21.00 - 1.00 - група "Fiddler"
Новите собственици са готови да направят вашето тържество незабравимо!
Всяка неделя от 13.00 до 16.00 часа има бюфет на цена $15.95 с разнообразни салати, топли и
студени предястия, различни видове месо, десерти и плодове.

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!

