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Новият стар събор
Новият стар събор

Вчера Южна Флорида беше българска. Състоя се традиционният, но нов по своему
Коркински събор на българската общност. Българи от Орландо, Нейпълз, Маями,
Дорал и другаде се бяха събрали на Павилион 10 във парка “Куайът уотърз (Тихи
води)” . Празничното настроение започваше от входа на парка, с табелите дарени от
Васко Василев, указваши мястото на събора
. Тази година съборът беше за
първи път организиран от Българо – Американската Лига на Флорида “Хан Аспарух”.

Това беше второто изпитание за организазцията. След успешно проведените избори
на 5 юли и сега Лигата зарадва всички с перфектната си организация на събора.
Украсата от бели, зелени и червени балони беше направена с вкус и любов от
Ралица Иванова. За доброто настроение се грижеше диско жокерът Евгени
Душанов и певицата Светла, дощла от далечно Чикаго да бъде съпричастна с
празника. Музиката беше разнообразна и задоволи всички капризи на млади и
стари. Ви се кръшно българско хоро.

Настроението беше поддържано от многото студена бира (уви, поради закъснение
на контейнера не беше българска) и вкусните кебачета приготвени и изпечени от
Койчо и Христо.
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Тимът прехраната беше ръководен от финансовия директор Жоро и неговите
млади помощници – Нони, Петър, Радина и Рене.

Стоянчо Художникът се включи във фондонабирането с талатта си и изготви
редица карикатури за присъствуващите.

Николай пък изкупи всички фанелки на лигата, за да ги подари на своите приятели.
Президентът на Лигата Васил Велков поздрави всички присъстващи и заедно си
пожелахме да имаме повече и по-често поводи за празненства и събирания.

Всички бяха поканени да станат членове на Българо-Американската Лига на
Флорида, която макар и регистрирана на 1 юни 2009 вече наброява над 20 редовни
члена и над 5 бизнес члена, които успяха да рекламират своята дейност, като
Балкан Травел, А& M Американ Медикал и други.

Празникът беше преждевременно прекъснат от майката Природа, поради извилата
се краткотрайна буря със силен вятър и малко дъжд.
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