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Бележка на редактора
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!
За много години, живи и здрави! Надявам се, че всички са имали хубави Коледни и
Новогодишни празници.
Зимата в Мичиган ту е малко коте, ту пък страшен лъв, но това учудва само
новодошлите. Останалите крачат по задачи, пъплейки по снежните пътища и само
учениците се радват на дни без учебни занятия.
От 19 до 21 януари ще се проведе състезанието по спортна гимнастика в памет на
Петър Георгиев, което се организира за пети път от клуб „Европейски звезди“. През
януари е автомобилното изложение, което отново ще събере експерти и любители от цял
свят.
В този брой си позволихме да публикуваме някои материали на английски език.
Ако искате да поздравите или да похвалите някой, пишете ни на
info@BulgariansinDetroit.com.
Даниела Начева
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“

Календар с рисунка на Кристина Барбов

Рисунката на деветгодишната Кристина Барбов, ученичка
в 4-ти клас беше избрана в конкурс за календар. Над 600
деца са участвали в конкурса на отдела по „Управление на
водните ресурси и качеството на водите“ в община
Окланд, Метро Детройт. Нейната рисунка е сложена за
месец юни. Всички рисунки са с обръщение за опазване и
пестене на водата.
Браво, Криси!
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Отмина още едно Коледно тържество
«Много съм щастлива, че
присъствах на Коледния
концерт на учениците от
българското училище. Децата
представиха българските
традиции Игнажден, Бъдни
вечер, коледуване. Имаше и
народни хора, коледни песни,
стихчета, а най-малките
играха ръченица! Децата се
представиха много добре!
Адмирации и благодарност на
учителите: Нора, Митра, и
Кремена от Трой, семейство
Начеви и учителите от
Плимут. Беше много тържествено! Чувствах се като на Коледно тържество в България, а
не в САЩ! Искам да благодаря и на родителите, които участваха в организацията на
тържеството, за томболата с красивите кошници и украсата на залата.»
Снежка Байдова
“Прекрасни деца! Браво на всички участници, учители, родители и организатори за
това, че не забравят българското, макар и далеч от Родината!“ Кичка Сланев
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Отмина още едно Коледно тържество
Празниците са време, което за
нас българите е традиция да
прекарваме със семействата и
приятелите си. Когато обаче човек е
далеч от дома, срещите и сбирките със
сънародници, някак си стават много
значими и всяват чувства на топлота и
уют. Чувства на значимост и топлота
събуди у мен Коледното тържество на
училище „България“, за чиято
организация допринесох и аз самата.
Тук бих искала да подчертая, че за
първи път присъствах на подобно
събитие от както имигрирах в САЩ.
Старанието на ученици, учители и родители си пролича още на входа на културния
център. Родителите се бяха постарали да облекат децата си в тон с тематиката на
събитието. Учителите, в това число и аз, се бяхме постарали да подготвим учениците да
представят сценки и песнички за гостите. Организаторите се бяха постарали да декорират
залата, така че всеки да почувства празничния дух. Очароваха ме сувенирите и
орнаментите, поставени на всяка маса, напомнящи за българската култура.
Учениците представиха сценки, преразказващи празничните ни традиции, облечени
в традиционни за България носии. Сценките бяха последвани
от весели песнички, изпълнени с празнични настроения.
Хороводните танци, в които всички гости можеха да се
включат също присъстваха в програмата. Поднесената
вечеря беше традиционна за българската кухня и разбира се
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Отмина още едно Коледно тържество
много вкусна. Очаровах се от домашно приготвените питки, баници и сладки, от които имах
възможността да опитам. Организираната томбола даде възможност на гостите да спечелят
различни прекрасно декорирани кошници. Аз също си пробвах късмета, но за съжаление не
занесох в дома си нито една от тези красиви награди. За сметка на това пък, занесох в дома
си много празнично настроение, позитивизъм и надежда за една благоприятна нова година.
Албена Газинова
Ръководител на предучилищната група в Плимут
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Благославяне на дома
HOUSE BLESSING
Dear Parishioners and Friends,
It has been the tradition at St. Clement
Orthodox Church that we schedule a
Voditsi (House Blessing) time for everyone in January. Father Antonie will begin
blessing homes January 8th, 2018. We
will try to reach you all to schedule your
house blessing, if you have a date and
time that you prefer you can call the
number below.
On the day of your house blessing
please be prepared with:
an icon or a cross (or both), a candle, a
list of first names of the family members
living in the house
St. Clement Orthodox Church
19600 Ford Road or Church
Dearborn, MI 48128
Office 313-271-3110

Нотариални услуги
За читателите, които имат нужда от
нотариална заверка на документи,
представяме информация на наши
съграждани oт Метро Детройт, които
могат да правят такива.

Wixom
Ирена Миланова
(248) 219-8858
irenam@stoykoconstruction.com
Farmington Hills
Илияна Георгиева
(248) 939-0401
ilianadtw@hotmail.com
Troy
Бистра Макнев
(248) 224-7789
maknev@sbcglobal.net
Clarkston
Женя Кейлес
(248) 310-6278
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Консулски ден на 14 април
Уважаеми дами и господа,
За услуга на българските граждани от Метро Детройт се предвижда изнесен консулски ден
на 14 април 2017 г. 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, имейл, телефон и вида на услугата, която ги интересува.
Електронен адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit Consular Day.
Изнесеният консулски ден ще бъде проведен само ако бъдат събрани достатъчно
предварителни заявки за обслужване от гражданите.

Заявки ще се приемат и в българският магазин или по имейл
info@BulgariansinDetroit.com.
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 изпратен график и час, за който са предвидени за
обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място. Тези, които не са се регистрирали
предварително също ще могат да бъдат обслужени, но след регистрираните граждани.
В този ден ще можем също да връчваме готови за получаване лични документи, ако
предварително желаещите ни изпратят информация на гореуказания електронен адрес, със
своите имена и посочат вида на документа, който очакват.

Ivan Anchev Ph.D.
Consul General of Bulgaria in Chicago, IL
737 N. Michigan Avenue, Suite 2105
Chicago, IL 60611
Phones: (312) 867-1904
Fax: +1 (312) 867-1906
E-mail: ivan.anchev@mfa.bg
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Турнир по спортна гимнастика „Петър Георгиев“

За пети пореден път ще се проведе турнир по спортна гимнастика в памет на треньора и
гимнастика от българския национален отбор Петър Георгиев, когото загубихме внезапно
през август 2013 г. Състезанието ще бъде от 19 до 21 януари в спортната зала на Eastern Michigan University в гр. Ипсиланти.
Съпругата му Таня Георгиева продължава да ръководи клуб „Европейски звезди“, който
са създали в Плимут.
За повече информация посетете http://pgmemorialclassic.wixsite.com/pgmc.
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Значка с българското и американското знаме
Ако желаете да си поръчате от
значките с българско и
американско знаме, пишете ни на
info@BulgariansinDetroit.com.
Чудесен подарък за всеки!
Цена: $5

Автомобилното изложение започва на 20 януари
Experience an automotive event unlike any other. At NAIAS you have the opportunity to see up-close the vehicles and technologies that will shape the future automotive landscape. From muscle and electric cars, to high-performance supercars and full-size trucks, NAIAS has something for everyone to enjoy.
Dates and Times
8 a.m. daily - Early access for handicapped individuals
Enter at the Hall C Entrance only
Saturday, January 20 - Saturday, January 27,
2018
9 a.m. - 10 p.m. (no admittance after 9 p.m.)
Sunday, January 28, 2018
9 a.m. - 7 p.m. (no admittance after 6 p.m.
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Пийте Мичиганско вино през зимата
Velvety reds—bold, savory and classy—winery tours, tasting rooms, themed gift baskets and
snowshoe adventures, Michigan wineries welcome winter with spirit and panache. Snowy forecast
ahead—winter is a wonderful time to enjoy a Pure Michigan wine or exciting winery experience!

Meg Simpson Photography
You can expect certain things with a Michigan winter. The sun sets earlier, the air gets colder and
you seem to be wearing more flannel. Your taste turns to darker beers, classic cocktails, and red,
red wine. Here are 5 reasons to love Michigan Wines this season.
Bring Out Your Reds
After months of indulging in the light, crisp whites and perky rosés of Michigan, you welcome lush,
velvety reds. Recent vintages in Michigan have produced wonderfully complex bottles of Cabernet
Franc, Meritage blends, and Pinot Noir. Hint - Blaufrankisch and Marquette grape wines are on the
rise. You may want to get a jump start on the bandwagon.
Holiday Gift Giving
Are you mulling over a Michigan-themed gift basket? We have just the answer for the highlight
you’re looking for in the assortment. Michigan wine makes an excellent gift! Make the day for a loyal fan or turn someone on to Michigan wines. Either way, everyone wins.
A “Chill” Touring Experience
Enjoy all your favorite things about wine touring without the crowds! Winter is a lovely time of year
to visit wineries. The tasting room atmosphere is relaxed and inviting, and there is nothing lacking
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Пийте Мичиганско вино през зимата
in the aesthetic.
Winter vines landscapes have their own magic – trust us.
Winter Winery Activities
Have you ever tried snowshoeing on Old Mission Peninsula or cross-country skiing between wineries along a wine trail? Have you ever taken a painting class at a Michigan winery, taking sips as
the snow falls gracefully outside the window? Look for activities taking place throughout the state
for a memorable Pure Michigan experience.
Wine Clubs
Have you made the decision to hibernate in comfy pants – refusing to leave the house under any
circumstance? No problem! Sign up for a Wine Club at one of Michigan’s many participating wineries and have bottles shipped directly to your home. You’ve never been so excited for a package to
arrive!
Find more information at www.michiganwines.com.
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Пролетен фестивал в Чикаго
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Помогнете на Цвета и проекта й за студио
Happy New Year all,
We are trilled with the support we received for our kickstarter campaign. Thanks
to you, we are getting there.
Thank you so much,
Tzveta
Please support our kickstarter campaign.

In 2016 together with my friends from Shua Group we acquired a 20K sq/ft
building at the Northwest Detroit and began renovating it into a space for
performance and dialogue. We have named our space "Andy" - after Andy
Jones a neighbor who befriended and inspired us. I am very excited about
the huge undertaking and endless opportunities Andy offers and I am overjoyed to dive into the fantastical things to come with my friends Josh and
Laura. NOW - our next step is to literally open the bricked over building by installing large corner windows and heating the space. This is a big vision
with amazing creative potential, and we need your help!
This is the room where we will build a community space and gallery - and
a pic from our performance of "What We've Been Doing and Fantastical
Things to Come".
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Реклама
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Отличие за Карла Дирликов Каналес
За приноса си като изпълнител,
инициатор и културен посланик по
изкуствата, през декември 2017 г.
Университетът в Мичиган награждава Карла
Каналес със специална награда по случай
200 годишнината на Университета. Тази
награда е получена само от десет
възпитаници на Университета.
Оперната певица Карла Дирликов
Каналес е гастролирала на сцените на много
от водещите световни опери и оркестри и е
известна с популяризиране на изкуствата и
културата. Карла е родена в Мидланд,
Мичиган в семейството на баща – българин
и майка – мексиканка. Завършва
бакалавърска степен по музика през 2002 г. в
Университета в Мичиган. Продължава обучението си в Академията за вокални
изкуства във Филаделфия и Парижката консерватория. Става известна с гласа си,
който "грабва сърцата със своята драматична сила и музикалност". Карла е
мецосопрано и е пяла в Карнеги Хол, Кенеди център, Сполето фестивал в Италия,
Глиндебърн опера, Националния център за сценични изкуства в Пекин, Операта в
Гуанджоу и други. Последната награда е от Китай, която й дава право да е гост
изпълнител с китайския национален оркестър за периода 2018-2020 г.
По нейни инициатива през 2016 г. тя започва Каналес проект, който има за
цел да даде "глас на проблемите за идентичността и културата чрез музика."
Госпожица Каналес е художествен директор на културен фестивал в Абу Даби,
изнася лекции в Аспен институт, участник е в инициативата на Белият дом за
постижения в образованието на латиноамериканци и TEDxMidAtlantic конференция.
Определена е от американския министерски съвет като "културен пратеник".
Карла е първата оперна певица, включена в годишния списък на списанието
„Международна политика“ като една от 100-те водещи носители на глобални идеи в
света. През 2014 г. тя става първата оперна певица получила медал за постижения
Сфинкс, връчен й от съдията Соня Сотомейр от Върховния съд на САЩ.
По материали от печата: Даниела Начева
Благодарим на Марина Димитрова от Ан Арбър, която ни информира за
наградата на Карла.
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Страницата на Поли: Да се научиш да караш кола
Да шофираш за първи път е едновременно ужасяващо и вълнуващо
преживяване. За новите шофьори има много правила и ситуации, които са
стресиращи.
Например, да не забравяте да погледнете през рамото си преди да смените лентите,
да внимавате за смяна на светофарите, да внимавате в знаците на пътя и да следите
какво става с автомобилите около вас.
Новите шофьори са по-бавни на пътя, спирането на светофар е по-дълго и поотрано и постоянно следят дали спазват точната скорост. Най-трудното обаче е
излизането на магистралата! Има постоянен поток на автомобили, движещи се с
висока скорост и не винаги дават път на влизащите в магистралата коли. Колкото побързо се движите, толкова по-малко контрол имате върху автомобила и това поражда
доста стрес.
Тези преживявания обаче също могат да бъдат много вълнуващи! Да можеш да
караш сам кола без да зависиш от родителите си е много важен момент в живота на
всеки тинейджър. Това дава чувство за свобода и независимост, усещаш, че си
пораснал! Това е първата малка крачка към други много по-важни моменти от живота
на всеки млад човек.
Мили млади приятели, не се страхувайте да застанете зад волана! За да станеш
добър шофьор се изисква доста практика и когато се научите, няма да искате да
слезете от колата!
Родители, моля ви давайте на детето ви да кара. Макар и да
ви се струва страшно отначало, помагайки на детето ви да мине през този процес.
Това е преживяване, което не бихте искали да пропуснете!

Полина Макнева
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По червения килим
Нека ни е честита, мирна и много
щастлива новата 2018 година!
На 9 януари пораснах с още една година. Не
зная колко съм се разхубавила, поумняла или
оглупяла, но със сигурност съм надебеляла. С това
може пък да се е увеличила антично-номизматичната
ми стойност. Но се почувствах красива и много
щастлива, мили ми приятели, след като получих
вашите прекрасни пожелания и чудесни подаръци,
които много егоистично ще похарча за себе си и ще
финансирам парфюмерийната индустрия. На всички
ви благодаря от сърце за това, че направихте
рожденият ми ден лъчезарен и слънчев, въпреки
кучешкия студ навън. Бъдете благословени и
щастливи!
Чудя се как бързо, неусетно отлетяха годините и
колко невероятно светът се промени. Само като си
помисля, че хилядолетия наред хората са изкарвали
прехраната си копаейки земята с мотиката и са прали
дрехите си на реката или в коритото. Мерси, Боже, че
не си ме създал тогава, че щях да си умра от глад и
сигурно червеи и въшки щяха да ме лазят. Спомням си
времето, когато ние децата цъкахме като часовници,
гледайки първите неонови лампи, които инсталираха
на нашата улица, когато живеех на площад
„Възраждане“ в София.
Големият фурор в махалата предизвика новият
ни черно-бял телевизор, за който нашите купиха от Германия едно цветно стъкло, което се
залепваше върху екрана и … уау! Колко ли архаична ще изглеждам във вашите очи, ако
продължа да изреждам спомените си от миналия век?
А сега, така както си мислех, че София е „силиконовата долина“, красивата ни бяла
столица се превърна в Силициевата долина, приемайки три хиляди гости от цял свят.
Трима българи са организаторите на мероприятие, наречено WEBIT (www.webit.bg), което
променя света, в който живеем. Това не е събитие, то е общност, която има за цел да
направи света едно по-добро място за живеене. Тримата българи дават наградата от 200
000 евро на ентусиасти, които работят в областта на този нов, дигитален свят.
Третият най-богат човек в света, Джеф Безос, разказва че шест месеца след
основаването на Амазон в 1995 г. не е имало нито една покупка. Първата такава прави
българин, който купува книги за 200 долара. Парите скрива в процепа на дискетата с
обяснителна бележка: „За да не ги намерят и откраднат митничарите.“
Робот с изкуствен интелект смайва със смислените отговори, които дава на зададените му
въпроси.
Евън Лутра, детето чудо от Индия, превръща времето в долари, а идеите в милиони.
Докато си лежиш спокойно у дома с помощта на специални очила можеш да се пренесеш
на лекция в Харвърт.
Преди десет години петте най-големи компании в света бяха банки, а сега са Apple,
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По червения килим
Microsoft, Google, Facebook и Amazon.
Кибер сигурността се бори срещу престъпленията на хакерите в мрежата. Системата
Check Point Cardio следи основните жизнени показатели на пациенти, които не напускат
дома си. Екипът може на екран дистанционно да диагностицира пет хиляди души
едновременно. Тенденцията е бъдещето на медицината да е в превенцията.
ТЕC Inovation създава интелигентна обувка за слепи хора, която открива препятствия чрез
сензори, вградени в нея.
От петте номинирани компании финалисти, наградата получи Conelum. Мисията им е да
спестяват време, храна и човешки животи, предотвратявайки хранителни отравяния чрез
строг био контрол.
Това е четвъртата еволюция, която днес светът преживява. WEBIT е едно уникално
мероприятие за този нов, дигитален свят, изграден от мозъците на ентусиасти, които
построиха мост между София и Силициевата долина.
Колко ли вида професии ще отпаднат? Дронове ли ще ни разнасят пощата? Чипове ли ще
ни бъдат имплантирани? Въпроси, на които с моя лимитиран по грамаж мозък, не мога да
си отговоря.
Нито бих могла да си представя човечеството в следващите 50 години. Много се надявам
да не се окажем губещи победители. И черната прогноза на Стивън Хокинг, че в
следващите 100 години ще трябва да се изселим от Земята и да намерим друго място за
живеене, да не се окаже пророческа. Имаме една прекрасна Земя. Живеем в един чудесен
свят. Нека го запазим и благоустроим за щастието на нас и бъдещите поколения.

Емилия Димитрова

БЕЛ. РЕД. Следващия фестивал на WEBIT е на 26 и 27 юни, 2018 г. в София.
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Поздрави
На 6 декември в семейството на
Надя и Марк от Ан Арбър
се роди първата им рожба
Ива Калина Крамер.
Мама и тате се борят кой да държи
бебето!
В началото да помагат от Минесота
идват баба Калина и дядо Иван.
На 7 януари Ива и дядо й празнуваха
първият й имен ден!

ЧЕСТИТО!

На 8 декември в семейството на
Димитър и Деница от гр. Waterford
се роди
Кристиян Димитров Касъров.
Батко Делян се радва на бебето и

обича да си играе с него.

Честито на родителите
и всички роднини!
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Поздрави
На 15 август се родиха
близначките Мария и Диана.
Така семейството на Дидо и
Надя Добреви от Ан Арбър
се увеличи с още две
момичета. Кака Симона
обича да им пее песни и
разказва приказки.
На помощ са кратко са
дошли и баба и дядо от
Враца.
ЧЕСТИТА РАДОСТ!
Мануела е първият инженер в семейство Ангелови.
През декември 2012 г. тя завършва Бакалавърска
степен от Oakland University и започва стаж в
"Harman", фирма произвеждаща аудио системи за
автомобили. През 2013 г. тя е назначена за инженер
по електроника в ZF TRW, автомобилна компания,
която произвежда сензори и се занимава с
безопасността на автомобилите.
Мануела бързо навлиза в същността на работата.
Само в продължение на година и половина тя се
утвърждава като водещ инженер на изключително
важен и съвсем нов проект в компанията, за което е
повишена на старши инженер.
Междувременно тя се връща в Oakland University и
учи за магистър по електроника и компютърен
инженер, която завърши наскоро. Мануела
продължава да работи за ZF TRW и тази година ще
направи пет години стаж с фирмата.
Още като малко момиче Мануела се увлича по
електрониката. Тя с удоволствие и желание се върти
около вуйчо си, който е бивш електротехник в България.
За в бъдеще Мануела желае да се утвърждава и постига нови успехи в своята
специалност.
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С промо код
получавате 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телевизия 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

http://www.neterra.tv
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