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* Vineri 8 sept. - Naşterea Maicii Domnului * Joi 14 sept.- Înălţarea Sfintei Cruci * Duminică 17 sept. - Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos *

ROMARTE
Niagara - 2 septembrie 2017

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

www.masgraslaw.ca

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
office@masgraslaw.ca

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android
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VIDEO & PHOTO
Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

Biserica Română
Penticostală din
Kitchener

20 de ani

de la deschiderea
locașului de
rugăciune și
închinare pag.5

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

FESTIVALUL
MUSTULUI

FESTIVALUL
BĂNĂŢEAN
Ediţia a 49-a

pag.3

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1075 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017)

MILTON

Contratimpul
probabil

Cand am plecat in Canada, in 2003,
tocmai scapasem din zgarda unei
indragosteli. Iubisem un tip pana prin
iarna lui 2002, cand am realizat ca prefera
sa faca Revelionul cu meseria lui de
chitarist-sef. Probabil chitara arata mai
bine ca mine sau nu era asa cicalitoare.
Ma rog, n-am zis nimic cu voce tare, am
inchis telefonul si am mormait, in gand,
mersi. In fond, ma perpelisem vreun an
jumate, puteam sa iau o pauza de oftat,
incepusem sa obosesc (in ciuda cumplitei
mele energii de a rabda o situatie tampita
la infinit).
Nici nu mi-am trantit bine valizele
la Toronto, ca a inceput sa zbarnaie
telefonul. Era el, pasamite o parasise
pe chitara, temporar. Acum ii tunase, in
schimb, sa ma intorc in Romania, la el,
si „sa ne mai dam o sansa”. I-am amintit,
cu voce sugrumata si de emotie, dar si
de fusul orar (la mine era 3.00 noaptea,
dar el asa intelesese, ca eram cu sapte ore
inaintea lui, nu in urma, cum e logic),
ca ne mai daduseram 445 de sanse pana
atunci si, printr-o lugubra coincidenta,
toate se crapasera la fiert.
Toata viata mea sentimentala a fost
tapisata cu contratimp de cea mai buna
calitate. Cand ma saturam de toate
sortimentele de concesii, asteptari si
naivitati de care eram capabila (iar
meniul era foarte amplu), ma tiptileam
afara din relatia groazei si-mi vedeam
de drum. Doar ca, la primul semafor, ma
astepta dansul, disperat, cu ochii loviti
de exoftalmica buimaceala, de suferinta
suspecta, de crize sentimentale. Ca unde

ma duc. Zic: pai credeam ca ai treaba si
te retin. Ce?! N-am, draga, nicio treaba,
eu te iubesc! Bine, ma, da’ de trei ani se
aude musca in relatia asta, ai tacut ca o
pastruga, nici nu te-ai dat in vorba ca as
insemna ceva consistent pentru tine…
Aproape totul a venit mai tarziu si mai
departe decat se puteau intinde corzile
rabdarilor mele. Dupa ani si ani in care
un fost adorat de-al meu nu si-a putut
lasa nevasta (pe care n-o mai iubea nici
in gluma) de dragul meu, eu am plecat in
Canada si de-acolo mi-a ajuns la ureche
ca a divortat, in sfarsit, dar pentru alta
duduie, pesemne mai persuasiva decat
subsemnata. Pe urma, s-a despartit de
aia si a incercat o manevra periculoasa,
spunandu-mi ca, de fapt, dezalcatuirea lui
conjugala mi se datora, ca a divortat „de
dragul povestii noastre”. L-am intrerupt
din gratioasa-i acidulare si i-am spus
ca eu si el fuseseram impreuna acum…
aaa… unspe ani, deci sa mi se explice
cum dracu de a facut asemenea gest
vitejesc abia acum, cand mai adunaseram
fiecare cate trei-patru relatii pe panoplie.
N-a stiut sa-mi spuna, si-a scufundat
botul in cafea si-a gajait niste consoane
nechituite, dar otova.
Nu mai am curaj sa-mi doresc vreo
dragoste rupta din soare si cusuta cu raze
de luna (ouch!). Am ajuns la venerabila
varsta cand imi doresc o iubire care vine
atunci cand o chem. Sa-i zic „Apporte!”
si ea sa-mi aduca fericirea si sa mi-o
aseze in brate, dand din coada. Nu mai
am alte pretentii.
Simona Catrina

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More
ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

MARIANA TUTUIANU

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:
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519-576-0306

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
INSURANCE
INVESTMENTS
- Life & Accidental Death
- RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness
- Segregated Funds
- Mortgage & Credit Protection
BANKING
- Health and Dental
- Mortgages & Loans
- Travel / Visitor
- Lines of Credit

519-781-2069

Biserica Ortodoxă “Naşterea Maicii Domnului” din Milton (Lowville)

Programul Liturgic
pentru luna Septembrie

Vineri 8 Septembrie – Naşterea Maicii Domnului (Hramul Bisericii)
7pm – Acatistul Naşterii Maicii Domnului
Duminica 17 Septembrie (luarea Crucii şi urmarea Domnului nostru Iisus Hristos)
12pm - Sfânta Liturghie
2:30pm – Masa festivă cu ocazia sărbătoririi Hramului Bisericii
Vineri 22 Septembrie
7pm – Sfântul Maslu (slujba pentru vindecarea celor bolnavi sufleteşte şi
trupeşte)
Adresa bisericii:
7051 Guelph Line, Milton, ON L0P1B0
(în incinta bisericii St. George Anglican Church, Lowville)

KITCHENER

Şcoala Românească St. Louis din Kitchener

funcţionează în cadrul Programului de Limbi Internaţionale (International Languages
Program) sub conducerea Inspectoratului Şcolar Catolic (Waterloo Catholic District
School Board). Cu multă mândrie, putem spune că şcoala susţine prin interesul comunităţii
româneşti locale, o activitate didactică neîntreruptă de aproape 25 de ani!
Programul şcolii:
Cursurile se ţin în fiecare SÂMBĂTĂ şi încep la ora 9:00 AM şi se termină la ora 11:30
AM cu o pauză de 15 minute. Elevii studiază şi sunt împărţiţi în funcţie de vârsta lor, în
cele două clase pe care şcoala le are formate.
Cum se fac înscrierile?
Înscrierile se pot face pe parcursul anului şcolar numai ONLINE la
http://stlouis.wcdsb.că/programs/îl.html
Adresa şcolii
St. Louis, Kitchener Main Campus, 80 Young St., Kitchener, ON, N2H 4Z1, http://stlouis.
wcdsb.ca, 519-745-1201, Waterloo Catholic District School Board

OAKVILLE

ÎNSCRIERI la Programul de Limba
Română HCDSB Oakville 2017 - 2018,
şcoală românească afiliata Halton
Catholic District School Board

În această vară am stat in contact cu frumusețea limbii și culturii românești prin
intermediul tabarei de vară, Oakville 2017, “Artişti Români pentru Copii Români”.
Vom continua călătoria în anul școlar 2017-2018.
Vă așteptăm cu proiecte noi care vor stimula creativitatea și vor stârni interesul
copiilor.
Pentru a vă alătura acestei aventuri, scrieţi la scoalaoakville@gmail.com pentru
a primi formularul de înscriere su vizitaţi website-ul

www.VorbescRomaneste.com/scoala

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative
A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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KITCHENER

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
Ediţia a 49-a

Sâmbătă 2 septembrie
2017, a avut loc ediţia cu
numărul 49 a Festivalului
Bănăţean
la
Centrul
Cultural
Românesc
BANATUL din Kitchener.
În urmă cu 49 de ani,
un grup mic de români
din Banatul Yugoslav (în
prezent Banatul Sîrbesc)
au “aprins” o flacără de
românism cu acest festival,
după cum a menţionat în
cuvântul de deschidere
unul
din
fondatorii
festivalului George Miloje,
şi şi-au propus atunci,
să
păstreze
bogăţiile
tradiţiilor româneşti, să
promoveze limba română
şi cel mai important dintre
toate acestea, să transfere
aceste valori spirituale şi
tradiţionale
generaţiilor
tinere care vor urma.
Programul festivalului a
început de dimineaţă cu
tradiţionala competiţie de
fotbal, unde s-au întrecut
echipele din Kitchener cu
cea de la New York. Cei
mai buni au fost în acest
an cei din New York. Ca şi
premieră la partea sportivă
a festivalului, s-a introdus
începând din anul acesta o
competiţie de fotbal pentru
copii cu vârste între 5-6
ani, băieţi şi fete (iniţiativa
a venit din partea lui Daniel
Savu - antrenor de fotbal).
Seara,
programul
festivalului a continuat cu
un program de dansuri si
melodii populare susţinut
de ansamblul Doina din
Hamilton,
ansamblul
Arta din Kitchener, copiii
Centrului Cultural Banatul
din
Kitchener,
grupul
Hi-Trend din Kitchener,
grupul instrumental/vocal
Muzidava din Waterloo
împreună cu Anca Toma
Scarr şi Moisică Ghilezan,
conduşi de profesorul Ion
Damian. Cuvântul de bun
venit l-a avut Președintele
Societăți
Culturale
“Banatul”, George Ulman,
iar despre istoria/înființarea
acestui festival a vorbit
unul din primii fondatori,
George Miloje. Tradiţionala
competiţie Miss Banat 2017
a fost câştigată de Francis
Bogolea din London, iar
sonorizarea a fost asigurată
de DJ.Grnca. Vă aşteptăm
la anul la aniversarea de 50
de ani a festivalului.
Dorina Idvorian

Bonded and Insured
Cleaning Services
Mississauga, Oakville, Brampton and
Surrounding Areas

We are looking for a cleaning
ladies for locations in Mississauga,
Oakville, Brampton, Milton and
surrounding areas.
We’re looking for hard-working
ladies, with a great eye for detail
and positive attitude.
More information about us can be
found at www.jet-maid.com
If you looking for a part-time work,

we want to hear from you!
Please let us know if you have a
vehicle.
Please call Ivana at

905-891-1708

Monday - Friday between 9:00am 6:00pm

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY
Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie.
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga.
Tel.

905-896-8116
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KITCHENER

AURORA

EVENIMENTE

DE SFÂNTA MARIE MICĂ

Baking sale
23 Septembrie

Picnicul Bisericii
9 septembrie

În ultimii ani, pentru biserica noastră,
“Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din
Aurora, a devenit o tradiţie organizarea
în luna Septembrie (luna lui Gustar, în
denumire arhaic-populară) a unui târg
de toamnă intitulat generic Baking Sale
pentru a ne face mai uşor înţeleşi în
acest colţ de lume.
Dupa cum bine ştiţi, cu ocazia aceasta,
gospodinele generoase şi foarte
pricepute ale parohiei noastre vor
pregăti pentru dumneavoastră (alt
termen arhaic, dar mai puţin popular)
dulceţuri, compoturi, murături, plăcinte,
zacuscă şi alte multe bunătăţi. Anul
acesta vă aşteptăm să degustaţi şi
să cumpăraţi produse de toamnă de
tradiţie românească în 23 Septembrie,
la adresa bisericii, 33 Mosley Street,
Aurora, în intervalul orar 9:30 am - 1:30
pm.
Dacă sunt printre dvs persoane
care doresc să participe la târgul de
toamnă pentru a ajuta biserica noastră,
arătându-şi pe lângă inima generoasă
şi virtuţile culinare, vă rugăm să ne
comunicaţi ideile şi sugestiile precum
şi disponibilitatea dvs. Vă mulţumim!

Sâmbătă, 9 Septembrie 2017, de la ora
11.00 am, Biserica Ortodoxa “Sfinţii 40
de Mucenici” vă invită la Picnic.
Va avea loc la Simeon Park, 13190
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H
1G0.
Va aşteptăm să petrecem o zi împreună,
într-o atmosferă românească, cu mici,
bere şi alte surprize.
Parcul oferă facilitaţi pentru toate
vârstele: terenuri de fotbal, tenis, volei,
baschet, piscina pentru copii şi adulţi,
spaţii de joaca şi plimbări pe malul
lacului.
Intrarea în parc costa $5/maşină.
Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite
pentru
realizarea
Catapetesmei
sculptate şi renovarea bisericii noastre
în vederea picturii propuse sa înceapă
în 2018.
pentru

suport

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi,
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni,
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

(8 - 10 SEPTEMBRIE 2017)

şi

Cu respect şi consideraţie,
Pr. Florian Ene
647-338-6077

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

HRAM

MISIUNEA SFÂNTA MARIA ŞI SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI din Kitchener
vă invită la

Biserica Ortodoxă “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora

Va mulţumim
generozitate!
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În zilele de 8 - 10 septembrie 2017 vă invităm să participaţi la praznicul SFINTEI
MARII! Vom avea următorul program:
VINERI, 8 SEPTEMBRIE 2017
- ora 9:30 a.m. - UTRENIA
- ora 10:30 a.m. - SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ
- ora 6:00 p.m. - TAINA SFÂNTULUI MASLU
SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE 2017
- ora 9:30 a.m. - UTRENIA
- ora 10:30 a.m. - SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ
***
PICNIC
(SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE 2017, ORA 12:30 P.M.)
În cadrul picnicului vom avea următorul meniu: supă, mititei, pui la grătar cu
muştar şi gogoşari, tochitură, plăcintă cu iaurt, cozonac, pepene, porumb fiert
şi... nu e totul! Vom avea şi un program artistic cu muzică şi dansuri populare şi
muzică uşoară cu artişti din zonă, precum şi o tombolă la care fiecare participant
va câştiga ceva!
Programul artistic este asigurat de Grigore Zanfir (voce), Ansamblul de dansuri
ARTA din Kitchener, Simion Ciobanu (taragot), Radu Bărbat (orga) şi Pavel
Jurcă (saxafon).
***
DUMINICĂ, 10 SEPTEMBRIE 2017
- ora 10:30 a.m. - ACATISTUL MAICII DOMNULUI
- ora 11:00 a.m. - SFÂNTA LITURGHIE
În aceste zile avem invitat de seamă pe Înalt Prea Sfinţitul IRENEE ROCHON,
arhiepiscopul ortodox al Canadei (O.C.A.), precum şi alţi preoţi ce vor sluji în
sobor şi se vor ruga împreună cu noi.
Vă amintim adresa noastră:
MISIUNEA SFÂNTA MARIA ŞI SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI
544 BRIDGEPORT ROAD EAST
KITCHENER, ON, N2K 1N7 (vis-a-vis de Biserica Ortodoxă Greacă)
(locaţia ST PAUL’S LUTHERAN CHURCH)
Vă aşteptăm cu drag!

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
Newborn care
Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
Annual check-up
Vaccinations
Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and
adolescents with the following conditions:
Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints
pain etc.
Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent
pericarditis etc
Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal
osteomyelitis etc
Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, EhlersDanlos, Marfan etc)

TV BOX Android

Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

-doar aparatul trebuie cumpăratTv Box Android este un aparat (receiver) memorie. Mai precis se pot instala pe
care se conectează la internet şi la televizor. ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca
Prin intermediul acestui aparat se pot prea mult memoria aparatul. Există pentru
accesa filme, ştiri, posturi de televiziune în aproape toate filmele sau serialele subtitrare
direct din diferite ţări ale lumii.
în limba română, engleză sau alte limbi.
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.
- $190 plus $20/h instalare
Pentru deplasare se va percepe o taxă de Pentru instalari: 416-800-0832 sau
$40 pentru fiecare 100 Km.
519-594-1712 Radu
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.
Diferenţa dintre aparate este doar de

OAKVILLE

KITCHENER

PROFESOR DE MATEMATICA

Asociaţia “Vorbesc Româneşte” din
Oakville angajează profesor(i) de
matematica pentru susţinerea orelor
din programul “Speaking Math”, în
anul scolar 2017-2018.
Cursul de matematică “Speaking
Math” este în cel de-al 3-lea an de
desfăşurare şi e în continuă creştere.
Din acest motiv, avem nevoie de
colaboratori cu următoarele atribute:
- cunoscatori ai limbajului matematic
folosit în şcolile canadiene
- cunoscători ai programei şcolare
canadiene (clasele JK - 8, Canadian
Curriculum)
- pasiune pentru lucrul cu copiii

- dorinţa de a contribui la dezvoltarea
personală a copiilor
- dorinta de a face parte dintr-o echipă
pasionată, dinamică, interesată în a
servi comunitatea românească.
Doritorii pot trimite scrisoarea de
intenţie (menţionând în special
exemplele de lucrul cu copii), resumeul şi datele de contact la
info@VorbescRomaneste.com
Orele se vor desfăşura în 24 de
sâmbete ale anului şcolar 2017-2018,
între 12 – 1 pm.
Octavian Năstase
preşedinte “Vorbesc Româneşte”

Biserica “ Descent of the Holy Ghost Romanian Orthodox
Church” (Windsor) angajeaza preot:
$22.44/h pentru 30h/saptamana.
Cerinte:
Experienta minimum 5 ani
Absolvent de Master in Teologie
Vorbitor de limba Engleza
Pentru cei interesati ca rugam sa ne contactati la adresa de
mai jos:
2895 Seminole St., Windsor, ON, N8Y 1Y2
Adresa de email: descenthgchurch@gmail.com
Nr. telefon: (519) 948-0818

Biserica Română
Penticostală din Kitchener

20

de ani
de la deschiderea
locașului de rugăciune
și închinare
Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la deschiderea locașului de rugăciune
și închinare de pe 160 Grand River Blvd, Kitchener, ON, Biserica Română
Penticostală din Kitchener vă invită la un program special Duminică, 10
Septembrie 2017, între orele 10:00 și 13:00. Alături de noi vor fi invitați din
America și vom avea și un botez nou testamental. După program, va urma
o masă festivă cu bunătăți românești. Vă așteptăm cu drag să fiți alături
de noi la această sărbătoare.

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi
educaţie şi experienţă de muncă pentru una
din meseriile cerute în Canada, în una din
Provincii, sau cu experienţă de muncă
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă,
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un
lucrător străin - Labour Market Impact
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări,
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie,
aprobare de reintrare, reprezentare în
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta,
British Columbia, Quebec, Saskatchewan,
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward
Island, Northwest Territories, Nunavut, and
Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!
immigrationtocanada@bellnet.ca

1-647-855-2112
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MONO

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
- Reduceţi Taxe, şi
- Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan
de pensionare), RIF, RDSP (plan de
Dizabilitate - Guvernul contribuie
până la 300%), şi alte investiţii în
fonduri mutuale.
Tel: (519) 886 7300 ext 5
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu:
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni
pentru o asistenţă completă. Un exemplu
concret este contabilul Joe Tomlinson.

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

CAMBRIDGE

UN NOU BUSINESS
The Hot Chimney - Bakery
(în Cambridge)

Serviciu superior şi
-Monthly Bookkeeping
Preţ Convenabil!
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

P: 519 884-4850

E: dbruce@padgettwaterloo.ca

Maramureşanca ALICE CHEREJI a
sosit în Canada de câţiva ani buni
şi s-a stabilit în Kitchener-Waterloo/
Ontario. Fostă cofetar cu foarte mare
experienţă în România, Alice a simţit
lipsa prăjiturilor clasice româneşti, mai
ales în perioada sărbătorilor de iarnă
când cozonacul românesc îi lipsea
cel mai mult, iar Kurtos Kalacs nu se
gasea in regiune
Aşa a apărut cofetăria/magazinul The
Hot Chimney - Bakery, locaţia fiind în
Cambridge, nu departe de autostrada
401, în vechea locaţie a cafenelei
British Bakery and Coffee, pentru
cei care locuiesc în zonă. Păstrând
vechea clientelă a cafenelei, Alice le
asigura acestora plăcinta englezească
(meat pies), preferata lor, dar totodată
a început producerea şi vânzarea de
prajituri româneşti şi Kurtos Kalacs.
Deasemenea în magazin se mai pot
cumpăra produse româneşti şi în

general cam tot ce oferă un magazin
clasic.
La capitolul prajituri, Alice va onora
orice comandă primită, orice fel de
prăjituri. Iar până se vor obişnui
clienţii cu produsele noi, pe rafturile
magazinului se vor putea găsi doar
acele produse care se vor vinde în ziua
respectivă, şi în cantitatea respectiva.
DAR COMENZILE POT FI PENTRU
ORICE FEL DE PRĂJITURĂ.
Pentru contact şi comenzi sunaţi
la 519.651.2700. Website www.
thehotchimney.com, iar pe facebook
The hot chimney. Adresa este The Hot
Chimney (former British Bakery and
Coffee) 900 Jamieson Pky, Cambridge,
Ontario N3C 4L5, Canada.
Hours:
Mo - Fri: 11am - 7pm, Sat: 09am - 5pm,
Sun: closed

JOE TOMLINSON, CGA

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE
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Emisiunea NOI
ROMÂNII TV își
dublează timpul
de emisie

Bun venit la întîlnirea cu NOI
ROMÂNII. Iaca, împlinirăm 15 ani
și totodată încheiem o etapă la
televiziunea mamă OMNI, etapa de
jumătate de oră, și o începem din 3
septembrie pe cea a emisiunii de o
oră.
După 15 ani, respectiv trei cincinale
de foc continuu pe canalele teve
multiculturale, în sfîrșit cineva, acolo
sus în clădirea OMNI și CITY TV
din Dundas Square a considerat că
comunitatea românilor din Ontario în
primul rînd și din restul Canadei mai
apoi, merită o oră de emisie.
Așadar, de săptămîna viitoare vă
așteptăm, nu sîmbătă, ci duminică
la ora 11:30, luni la 12 la prînz și joi
dimineața la ora 7. Această evoluție
nu a fost posibilă însă fără prezența
în fața ecranelor a dumneavoastră,
telespectatorii.Mii de mulțumiri.
De asemenea, după cum am
mai spus-o și probabil știți deja,
susținerea financiară a emisiunii
vine exclusiv din partea sponsorilor a

căror reclame poate v-au obosit deja.
Trebuie să fac mențiunea că dincolo
de clienții, mulți, sau mai puțini aduși
de reclama de la emisiunea noastră
la poarta afacerii domniilor lor, ei
sponsorii nu așteaptă numai bătaia
la ușă a clientului, ci știu că cecul
acela lunar scris pentru emsiunea
Noi Românii susține o inițiativă
comunitară, imperfectă, ce e drept,
însă credem noi cel puțin folositoare
comunității românilor.
Mulțumiri fără margini și sponsorilor
noștri, trecuți, prezenți și sperăm, și
viitori.
Am mai făcut un pas înainte, respectiv
am bătut palma, așa de la distanță
cu două programe TV de limbă
română din Canada: Rompost TV
din Vancouver, producător Adelina
Suvagau, și Escu TV din Montreal,
producător Marius Bălan. În acest fel
vă vom putea prezenta secvențe de
la un capăt la altul al Canadei despre
românii din comunitățile respective.
Raul Dudnic

SCHOMBERG
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Bis.Ortodoxă Română “Sf.ILIE” din Schomberg
vă invită la

FESTIVALUL
MUSTULUI
Duminică 17 Septembrie 2017
începând cu ora 13:00

În prima parte a zilei vom săvârşi Sfânta
Liturghie după care vom continua cu
programul festivalului.
Pentru a avea o atmosferă cât mai
românească, sunteţi invitaţi să îmbrăcaţi
porturile populare, încât strugurii
proaspeţi storşi şi mustul delicios să
contureze evenimentul cu mireasma
plăcută şi gustul îmbietor.
Va avea loc un moment frumos susţinut
de Tinu Barbur cu şlagăre
româneşti.
TOMBOLĂ

MUZICĂ

Mâncarea va fi donată de către
Biserică şi vom avea:
GRĂTARE,
MICI,
CÂRNAŢI
SALATĂ, PRĂJITURI.
Bautura şi răcoritoarele contra
cost.

Donaţiile sunt lăsate la aprecierea
dumneavoastră.
Aşadar vă aşteptăm cu drag la acest
festival de toamnă, cu rugămintea să
invitaţi şi să faceţi cunoscut evenimentul
nostru cunoscuţilor dumneavoastră.
Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Pasca 416-835-1223
www.bisericasfantulilie.com
Doamne ajuta!

NIAGARA

ROMARTE NIAGARA

Câteva
cuvinte
post
eveniment
despre Romarte Niagara care a fost o
sărbătoare a romanilor din Ontario şi
a prietenilor şi susţinătorilor acestora,
un eveniment sub auspiciile Ontario
150 finanţat în colaborare cu provincia
Ontario şi organizat şi găzduit de
Comunitatea Română din Niagara
(Romanian Community of Niagara).
Desemenea s-a dorit şi o colaborare cu
Biserica Ortodoxa Română din Niagara
Falls care a organizat în paralel un
picnic pentru strângere de fonduri
pentru noul sediu al bisericii.
Ca şi organizatori, suntem încrezători
că evenimentul nostru a fost un real
succes. Obiectivele noastre au fost
pe lângă să popularizăm artele,
meştesugurile, muzica şi jocul autentice
tradiţionale româneşti, să sărbătorim
că muncim împreună, trăim împreună
şi ne bucurăm împreună ca români în
comunitate şi ca locuitori ai provinciei
Ontario. Desemenea am intenţionat
să implicăm cât mai mulţi copii şi
adolescenţi în proiect pentru a-i face
mândri de originea şi cultura lor şi a-i
face să-şi dorească să ducă aceste
obiceiuri mai departe cu mândrie
şi bucurie. Credem că toate aceste
obiective au fost atinse şi nu putem să
nu fim mândri de asta!
I-am văzut pe copiii noştri mândri de
noi, mândri de portul popular românesc,
interesaţi în a cunoaşte şi a practica
meştesugurile
noastre
româneşti.
Misiune îndeplinită!

Suntem încântaţi că am reuşit să
implicăm talente atât din zona Niagara
cât şi din toată provincia, şi acesta a
fost un alt deziderat al acestui proiect.
Am căutat să ne asociem cu alţi
iubitori de arte şi tradiţie, persoane sau
organizaţii, să organizăm împreună, să
facem schimb de idei şi să realizăm un
eveniment fără cusur. Am fost norocoşi
să colaborăm cu prof.Ioan Bruchental
din România (Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Cluj şi Consiliul Judeţean
Cluj), cu Programul de Limba Română
din Oakville - Vorbesc Româneşte
(mulţumim fam. Năstase şi Dragalin),
cu Şcoala Românească din Oakville
- Rocateach (Gabriela Covaci, cu
Veronica Lupu, Carmen Iacob, Alina
Cristea şi Anca Visca precum şi cu
Radu Secăşan de la publicaţia Agenda
Românească. Ne-am bucurat de
talentul lui Grigore Zanfir din Toronto,
am colaborat cu emisiunea Noi
Românii a lui Raul Dudnic. Svetlana
Rusu din Stoney Creek ne-a încântat
cu dansul şi zâmbetul ei! Mulţumim
încă odată şi instructorilor colaboratori
din Niagara: Andreea Burlacu şi
Ingrid Neagu, Alexandrina Plop, Silvia
Neagu, Oana Largeanu, MarinelaPopa,
Paula Lipianu, Mihaela Mares, Gilda
Simionescu, Roxana Burlacu, Cristina
Largeanu şi Jennifer Largeanu.
Aş dori să adresez o menţiune
specială de mulţumire tuturor copiilor
şi adolescenţilor voluntari care au fost

incredibil de implicaţi şi activi: Sarah şi
Stephanie Simionescu, Emma Liang,
Brianna Sirotnik, Alex Nicolescu,
Laura Tiberiu, Dariana Caimac, Adrian
Lipianu, Eric Nicolescu, Annalyn şi
Alyssa Plopp, Ana şi Luca Năstase,
Ştefania Dragalin, Jessica Largeanu,
Irina Pop şi Teodora Lupu.
Le
mulţumim
tuturor
membrilor
Romanian Community of Niagara
care s-au implicat şi au ajutat, îmi cer
scuze că nu e destul timp şi loc să îi
nominalizăm pe toţi (dar toate eforturile
au fost şi sunt apreciate), doar câteva
menţiuni special pentru cei al căror
ajutor a fost instrumental pentru buna
desfăşurare a evenimentului: Claudia şi
Florin Largeanu, Costinel Lipianu, Bebe
Raileanu, Mihaela şi Dan Truta, Grigore
Buture, Bogdan Nicolescu, Razvan
Simionescu, Vera şi Mihai Balaj, Aurelia
Tigau.
Deasemenea le mulţumim şi tuturor
organizaţiilor româneşti din Ontario
precum ARTA (D-na Paulina Popescu)
sau ORCA şi altor organizaţii etnice
– cum ar fi Comunitatea sârbească si
maghiară din Niagara, care ne-au ajutat
la promovarea evenimentului.
Şi bineînţeles le mulţumim participanţilor
şi celor care au venit de aproape şi de
departe să ne bucurăm împreună!
Nu în ultimul rând mulţumim Simonei
Tudor şi D-nei Anca Marcovici pentru

donaţia de exponate minunate, precum
şi D-lui Mihai Bocşa care ne-a dat spre
expunere un costum original purtat la
Unirea Principatelor Române din 1918!
Suntem mândri că aşa o comunitate
mică am reuşit să organizăm un
eveniment de aşa amploare şi mai
ales aşa frumuseţe! De aceea suntem
încrezători în trăinicia şi viitorul
comunităţii noastre şi în sens mai larg
în viitorul colaborării între comunităţile
româneşti din Ontario pentru a purta
stindardul tricolor pe mai departe.
Suntem de acord cu cuvintele
primarului NOTL (Niagara On The
Lake) care a spus în cuvântul adresat
nouă la eveniment, că multe organizaţii
vin şi pleacă dar cele care rămân şi au
viitor sunt cele care îşi implică copiii şi
noua generaţie. Numai aşa vom putea
duce mai departe spiritul, limba şi
tradiţia românească - e treaba noastră
colectiv şi individual să lucrăm la asta,
şi misiunea Romanian Community of
Niagara pe care ne-o asumăm.
Să auzim numai de bine până la
următorul nostru eveniment care va fi
Duminică 17 septembrie, la sala socială
a bisericii din Huron Str, Niagara Falls,
când vă invităm pe toţi la ora 1pm la
teatru. Îi avem ca invitaţi pe membrii
Teatrului Ludic - Teatrul Studenţesc din
Iaşi! Ne vedem atunci!
Ruxandra Nicolescu
Presedinte Romanian Community of
Niagara
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KITCHENER

DUPĂ AMIAZĂ DE TEATRU
ARTA în colaborare cu publicaţia Agenda Românească vă invită la o după amiază
de teatru, sâmbătă 16 septembrie la Country Hills Library din Kitchener, 1500
Block Line Road, de la 14:30 la 16:30, intrarea este pe bază de donaţie (donaţia
sugerata este minim $5 de persoană). Biletele se plătesc la uşă.

ILIE BADINIAuto Instructor

ŞCOALĂ DE ŞOFERI vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă,
Woodstok, Brantford sau Guelph.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti în formă fizică şi psihică
destul de bună, dar ai ceva probleme cu
somnul. Dragoste: Se apropie un moment
tensionat care, dacă nu este ţinut sub control,
ar putea genera suferinţe. Financiar: E
nevoie de mai multă cumpătare, prudenţă
şi planificare atentă pentru a face faţă
tuturor cheltuielilor care se acumulează în
această perioadă.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai probleme de sănătate,
din contră, eşti în formă şi debordezi de
energie. Dragoste: Timiditatea pare să
fie principalul duşman al inimii tale. Nu
reuşeşti să-i arăţi persoanei iubite ce simţi
cu adevărat. Financiar: Nu vine nimic în
plus, dar ve-niturile tale sunt suficiente.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O viaţă în permanentă mişcare,
o activitate sportivă cât de mică şi mai
multă atenţie pentru organismul tău îţi vor
asigura o sănătate de invidiat. Dragoste: Nu
te mai amăgi, ştii clar că ceva s-a schimbat
în viaţa de cuplu. Financiar: Dacă cauţi un
împrumut, ai şansa să-l obţii acum.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Atenţie mai ales dacă eşti hiper
(peste medie ca tensiune, colesterol,
greutate etc.)! Dragoste: Este o perioadă
nefastă relaţiilor sentimentale, vei resimţi
mai profund singurătatea sau dorul de
persoana iubită. Financiar: E posibil să
negociezi un contract sau să porţi discuţii
preliminare în vederea întemeierii unei
colaborări viitoare.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu se anunţă probleme deosebite
de sănătate. Dragoste: Ştii să-ţi exprimi
sentimentele într-o formă mai practică,
fără vorbe dulci şi promisiuni frumoase,
ci prin angajamente concrete, în beneficiul
celuilalt. Financiar: Cu banii nu se poate
spune că ai prea multe motive de satisfacţie,
deci trebuie să te descurci cu puţin.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai grijă la gesturi bruşte, la
obiecte tăioase, la situaţii cu factor mare
de risc. Dragoste: Venus în Fecioară îţi
pune în valoare farmecul şi-ţi sporeşte
sentimentalismul. Financiar: Eşti în
aşteptarea unei schimbări. Poate ţi s-a promis
un nou loc de muncă sau o creştere de salariu
care întârzie, sporindu-ţi nervozitatea.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nişte dureri neaşteptate pot fi un
semnal de alarmă. Dragoste: Cupidon nu te
priveşte cu simpatie. Săgeţile lui te ocolesc,
iar dacă te nimereşte totuşi vreuna, păzeştete, s-ar putea să fie otrăvită! Financiar:
Starea financiară este una dintre cele mai
proaste din ultima perioadă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Stresul acumulat naşte reacţii
agresive din partea ta şi se poate lăsa
cu efecte negative şi asupra sănătăţii.
Dragoste: Dacă ai o relaţie cu vechime,
este vremea comunicării, a consultării
reciproce, a planurilor de viitor făcute în
doi. Financiar: E posibil să apară o şansa
financiară nouă, provenită dintr-o iniţiativă
proprie.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pluteşte un pericol de
accidentare, aşa că... prudenţă! Dragoste:
Climatul amoros îţi este prielnic. Stăpânul
casei cuplului, Mercur, e mereu în preajma
seducătoarei Venus, iar iubirea pluteşte în
aer. Financiar: Apare o şansă favorabilă,
prin care starea ta materială va cunoaşte o
stabilizare.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nicio problemă la orizont în
privinţa sănătăţii. Dragoste: Reacţiile tale
emoţionale sunt exagerate și de multe
ori fără temei. Apar discuţii pe marginea
banilor sau a altor subiecte legate de sfera
materială. Financiar: Eforturile tale sunt
puse serios în balanţă cu scopul de a fi
remunerate.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: În aceasta perioadă, poţi avea
unele probleme cu bazinul, coapsele şi cu
aparatul respirator. Dragoste: Dacă nu ţi-ai
găsit încă perechea sau dacă suspini în taină
după cineva, acum este momentul să ieşi la
atac! Financiar: Ai încurcături financiare
ori cheltuieşti mai mult decât produci.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Excesele îţi afectează sănătatea
şi silueta iar bolile de natură hiper se
accentuează. Dragoste: Conflictul planează
în cuplu iar atmosfera e apăsătoare, dar
cu un pic de efort poţi s-o faci mai bună!
Financiar: Problemele financiare cad
pe un plan secund, ţi-ai revenit simţitor
şi abordezi o atitudine detaşată faţă de
venituri.

Au trecut 60 de la înfiinţarea ACR-Hamilton când un grup de români
noi emigraţi în Canada împreună cu prima generaţie de Români
Canadieni au căzut de acord să creeze această asociaţie.
Noi, cei care continuăm să menţinem vie tradiţia românească în
Canada am decis să sărbătorim aceşti 60 de ani de existenţă ai
Asociaţiei, organizând pe 9 Septembrie 2017 la ora 3:00 pm un
Banchet omagial la Câmpul Românesc.
Vom avea invitaţi de onoare cât şi urmaşii celor care au pus bazele
acestei Asociaţii şi a Câmpului Românesc.
Vor fi prezenţi oficialii Români de la Ambasadă şi Consulatul Român.
Vom avea ca invitaţi pe actorul Doru Octavian Dumitru şi artistul
Ştefan Hruşcă împreună cu CmS GlobalEntertainment (DJ.Mike).
Toţi românii din zona Hamilton, Toronto, Kitchener şi împrejurimi
sunt invitaţi să participe la acest eveniment omagial al Asociaţiei, să
sărbătorim împreună cea mai veche organizaţie Românească nonprofit din Ontario. Pentru mai multe informaţii sunaţi la
905-265-9884 or 905-575-5048
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Sfârşitul lunii August i-a prins pe
basarabenii din GTA sărbătorind!
Republica Moldova (RM) marchează
26 de ani de la independenţă în acest
an. Cu această ocazie, Consulatul
Onorific al RM în Ontario a pus la bătaie
câteva grătare de mici şi a invitat toţi
basarabenii care locuiesc în zonă la
un picnic tradiţional. Ziua a fost plină
de voie buna, mâncare ca la mama
acasa şi paharele de ghiurghiuliu.
Acest eveniment la care au participat
aproximativ 200 de oameni a ajutat pe
cei prezenţi să interacţioneze între ei
şi să se cunoasca mai bine. Ambianţa
plăcută şi degajată i-a ajutat cu siguranţă
să simtă mirosul de ACASĂ!
Liliana Bagrin,
Toronto
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE
Nopţi albe de basm în Ţările Baltice (4)

HELSINKI, oraşul cu o mie şi una de saune

Excursia noastră în Ţările Nordice
ale Europei s-a sfârşit cu două zile la
Helsinki, un oraş trist, sombru şi scump
după părerea mea dar foarte curat şi
stilizat.
De la Tallinn ne-am îmbarcat pe un
ferryboat cu destinaţia Helsinki, pe o
mare agitată şi învolburată. Nu am ştiut
ca am rău de mare, nu mă puteam ţine
pe picioare. Traversarea care a durat
aproape două ore ne-a costat $33.
Helsinki este capitala septentrională
a Europei, situată la răscrucea
influenţelor europeene şi ruse. Helsinki
este capitala europeana cea ma
nordică deşi Stockholm şi Tallinn nu
sunt departe, având un climat extrem
cu 5 ore de soare pe zi în ianuarie cu
o temperatura de minus 30 de grade şi
zăpadă din abundenţă până la sfârşitul
lui aprilie. Nu este de mirare că în
Finlanda exista un record de sinucideri
şi finlandezii se situează pe primul loc
la consumul de alcool tare în Europa
precum şi au o rată mare a divorţurilor.
Finlanda este depărtată geografic şi
lingvistic de Europa occidentală. În
1809 Suedia a cedat Finlanda Rusiei,
care a început rusificarea Marelui
Ducat al Finlandei. Cu ocazia revoluţiei
ruseşti din 1917 Finlanda şi-a recuperat
independenţa pe care a apărat-o
împotriva URSS şi a Germaniei naziste,
adoptând o poziţie de neutralitate
traducându-se prin neintegrarea în
NATO.
Helsinki a fost declarat capitala
mondiala a designului în 2012, având
numeroase magazine de artă şi de
desing în Deign District.
Arhitectura oraşului are influenţe
suedeze, ruse şi finlandeze, un amestec
de stil romantic naţional, Art Deco sau
artă modernă. Oraşul este paşnic şi
pustiu. Te simţi în siguranţă. Numai
centrul oraşului este animat. Parcă eşti
într-o ţară comunistă cu blocuri cenuşii
cu cinci etaje, însă bine întreţinute.
Dacă vă place natura şi peisajele,
Finlanda este locul potrivit pentru o
vacanţă relaxantă.
În Finlanda sunt 5.6 milioane de
locuitori, 40 de parcuri naţionale,

180.000 de insule şi 188.000 de lacuri.
În acestă ţară nu există stres şi nici
unde negative, finlandezii fiind după
danezi cel mai fericit popor din lume.
Bucătăria finlandeză este simplă dar
delicioasă, folosind produse de cea mai
bună calitate, cu puţine condimente,
finlandezii fiind adepţii mâncării bio
şi “slow food” privilegiind produsele
locale şi de sezon. Finlanda nu este o
destinaţie gastronomică.
Finlada esta ţara saunei, care datează
din epoca pietrei şi face parte din arta
de a trăi. Majoritatea finlandezilor deţin
o saună în casă, apartament sau în
mokki (casa secundară). Multe saune
sunt situate aproape de mare pentru a
te putea scaldă în apa îngheţată şi a te
inviora. Şi la hotelul nostru era o saună
gratuită, cu două camere pentru femei
şi bărbaţi, pentru că este recomandat
să intri în saună in pielea goală.
Un motiv în plus de a vizita Finlanda
sunt finlandezii, nişte persoane cu
valori morale, primitori, modeşti care
nu îşi expun bogăţia şi nici nu se laudă,
adevarata lor bogăţie fiind respectul
şi armonia cu natura. Oamenii sunt
fericiţi în Finlanda, apreciază lucrurile
simple şi trăiesc în ritmulul naturii şi al
anotimpurilor. Finlandezii iubesc tangoul
şi îl danseza chiar pe zăpadă afară. Ei
beau cea mai multă cafea pe cap de
locuitor din lume, primul lucru dimineaţa
ei beau o cafea şi mănâncă o chiflă cu
scorţişoară. A înota în pielea goală este
o tradiţie finlandeză. Finlandezii adoră
carnea de ren. Finlandezii au fost
săraci lipiţi pământului în trecut când au
pierdut teritorii şi au plătit biruri la ruşi.
Erau atât de săraci încât mâncau făină
obţinută din scoarţă de copac.
Finlanda nu este o ţară ieftină, o să fiţi
şocaţi cât de ridicate sunt preţurile: o
bere costa 7 euro, un bilet la metrou 2.5
euro, o porţie de ren 40 de euro.
La Helisnki un ceai pentru două
persoane - în reducere - era anunţat
cu 50 de euro într-un restaurant de
lux. Toaletele se plătesc în Helsinki,
gratuite sunt numai cele din restaurante
şi shopping centers. Fiecare toaletă
este echipata cu un mic lavabo şi un
furtun cu o baterie de duş care ţine loc
de bideu.
Începând cu noiembrie şi până în
februarie noaptea începe la ora
15 ceea ce dă oraşului o ambianţă
specifică, totul este acoperit de zăpadă
şi întunericul prematur dă impresia că
timpul a fost oprit.
Dacă doriţi să admiraţi aurora boreală,
aveţi cele mai mari şanse să o vedeţi
între 21 septembrie şi 21 martie în
Laponia între orele 18 şi 1 dimineaţa.
Tramvaiele aduc un farmec special
oraşului şi sunt curate, comfortabile şi
uşor de luat. De la aeroport puteţi lua
autobuzul 615 care vă duce în centru
şi călătoria dureaza 30 de minute.
Am cumpărat un abonament pentru

24 de ore care ne-a costat 9 euro de
persoană. Circulaţia în oraş este lejeră,
fluidă, sunt puţine parcări şi scumpe
iar amenzile sunt mari. Nu veţi vedea
maşini parcate ilegal pe trotuar sau pe
stradă. Au şi un metrou funcţional şi
bine organizat. Puteţi face un tur gratuit
cu tramvaiele 2 şi 3 obţinând de la
birourile de turism un ghid pentru tur de
oraş cu tramvaiul.
Iată câteva monumente pe care le-am
văzut în scurta noastră vizită.
Gara Centrală este monumentul
emblematic al oraşului, clădită în 1909
de Saarinen, din granit, o bijuterie Art
Nouveau, de culoare maro şi verde cu
un turn cu ceas şi patru statui la intrare.
Muzeul oraşului Helsinki este gratuit la
fel ca şi bisericiile cu excepţia bisericii
săpate în granit.
Cartierul Katajanokka este fascinant
posedând numeroase clădiri Art
Nouveau construite între 1903 şi 1906,
precum şi câteva exemple de Art Deco
marcând sfârşitul stilului romantic
naţional şi anunţând funcţionalismul.
Hala Hietalahden Tori este frecventată
mai ales seara şi în week-end.
Catedrala Luterană Tuomiokirkko albă
ca zăpada cu coloane în stil neoclasic
cu un interior simplu, construită de
ţarul Alexandru al II-lea, este situată în
piaţa Senatului, alături de care se mai
află patru clădiri impozante: Palatul
Guvernului, Universitatea, catedrala şi
Biblioteca naţională. În faţa catedralei
se află statuia lui Alexsander II, fostul
conducător al Finlandei şi bunicul
ultimului Romanov, ţarul Nicolae al IIlea. În port puteţi vedea impresionante
spărgătoare de gheaţă.
Biserica în stâncă, Temppeliaukio, este
o biserică circulară nu prea atrăgătoare
în exterior dar interiorul are o acustică
perfecta iar acoperişul este alcătuit din
22 km de fire de aramă. Este săpată în
granit în 1969, având un dom de sticlă
cu 180 de ferestre. În biserică există
rugăciuni în toate limbile printre care şi
româneşte.
Catedrala Uspenski (1868), o biserică
ortodoxă are o icoană foarte veche
furată acum câţiva ani de nişte români
dar recuperată ulterior. Are 13 domuri
care simbolizează pe Isus şi cei 12
apostoli, construită din cărămidă roşie.
Foarte interesant este faptul că nu sunt
scaune, se asistă la slujbă în picioare.

Aici am văzut câteva ţigănci de ale
noastre cerşind “Please money” şi
vorbind la celular.
Strada
comerciala
principală
Aleksanterinkatu începe din centrul
comercial Stockman şi se termină în
port.
Monumentul lui Sibelius, un omagiu
adus compozitorului naţional este
executat din 600 de tuburi de oţel care
simbolizează trunchiurile de mesteceni
din pădurea finlandeză.
În timpul sejurului nostru în Helsinki am
văzut numerose demonstraţii făcute de
imigranţi împotriva expulzării lor. Ţiganii
români adăugau un pic de viaţă şi de
culoare trecătorilor, fiind din abundenţă.
Învăţământul este gratuit de la şcoala
până la doctorat iar elevii sunt cel mai
puţin stresaţi din lume având foarte
puţine teme pentru acasă. Nici măcar
nu există şcoli private în Finlanda. De
un deceniu Finlanda este campioana
occidentală a reuşitei şcolare. Toţi
profesorii au un masterat şi un prestigiu
şi respect de invidiat. Masa de prânz în
şcoli este gratuită pentru elevi până la
sfârşitul liceului.
Finlanda este faimoasă prin dirijorii
de orchestre simfonice, vodtcă, Nokia
şi jucători de hockey. Este o ţară cu o
corupţie minimă. La Helsinki au fost
turnate câteva filme în care acţiunea se
petrece la St.Petersbourg şi Moscova.
Din această ţară vă puteţi procura
suveniruri ca: pateuri de ren sau de urs,
ciocolata finlandeza Fazer, bere Kulta.

Paulina Popescu,
Kitchener
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KITCHENER
Biserica Ortodoxă Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener

EVENIMENTE
PICNICUL DE TOAMNĂ al parohiei Sf. Ioan Botezătorul
va avea loc duminică, 10 septembrie, începând cu ora 12 :30 PM pe terasa
Centrului Cultural Român Banatul. Pe lângă tradiționalul meniu din care nu lipsesc
micii si berea, vom avea muzică live si D.J. Pentru copiii noștri, pregătim un
bouncer uriaș, jocuri sportive (soccer, badminton, volei) si alte surprize. Intrarea
va fi gratuită pentru toți copiii !
CORUL parohiei noastre, condus de domnul dirijor Simion Ciobanu, se va reuni
duminică, 10 septembrie, la ora 9:00 AM în basementul bisericii pentru prima
repetiţie după vacanţă. Invităm pe oricine dintre credincioşii noştri să se alăture
corului în cântările Sf. Liturghii.

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832

mcarabas@gmail.com

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR

Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market.
Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, Nelu Drăguşin şi Toni Silberberg

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

ȘCOALA DUMINICALĂ va începe pe 17 septembrie. Vă rugăm aduceți copiii cu
puțin înainte de ora 11:00 în biserică pentru a rosti Crezul și Tatăl Nostru, iar după
primirea Sfintei Împărtășanii vor coborî la subsol pentru Ora de Religie.

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică,
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook,
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare
la cele mai bune preţuri.
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Tel: 519-781-2929

Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul,
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

416-800-0832 sau 519-594-1712
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Colaboratori:
Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu

Nicoleta Burlea
Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Bianca Man
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca)

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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After

Before

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500. Reparăm BUMPER-ele de plastic.

În business
de 15 ani

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE
ABSOLVENŢII
FACULTĂŢII DE AUTOMATICĂ
Transfer casete video VHS pe DVD
BUCUREŞTI, Seria 1977, se vor reîntâlni
sâmbătă, 14 Oct 2017, ora 11:00am LA SEDIUL
FACULTATII. Informaţii de la Marius Vladu
(Email: turmovi@gmail.com) şi Dan Romascanu
(email: dromasca@gmail.com)

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă
satelit. Este necesar internet HighSpeed.
Info la 416.800.0832

TRADUCATOR - INTERPRET

Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii
juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul
de $15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete
video din sistemul european pe DVD la pretul de $20. Tel:
519-594-1712.

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener,
(Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine,
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la:

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto
Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto
Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
Programul de Limba Română HCDSB
(Vorbesc Româneşte)
Mother Teresa Catholic Elementary

Şcoala de Dans Sportiv
WATERLOODANCE
face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
*Clasa “Exercise with Latin”
*Oferim clasă de coreografie pentru “First
Dance” (Dansul Mirilor)
Alexandra Sevastianova

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

(226)791-7123

Doamnă serioasă îmi ofer serviciile pentru îngrijirea
persoanelor în vârstă. Deasemenea pot prelua un copil de la
şcoală şi să îl supraveghez până la venirea părinţilor. Uşor
menaj (gătit). Pentru zona Toronto-Mississauga. Informaţii
la adresa de email: paulab033@gmail.com

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala
Romaneasca
Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener.
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

DUPĂ PUNCT SE’NCEPE CU LITERĂ MARE
nici propria mea moarte.
Aici îngenunchez pe ale Tale trepte,
Iți amintești de strachina cu linte?
cu-amestec de sânge și sudoare:
Ei n-au știut că gustul ei de var
Cine pe cine se moare
te ispitește pipărat spre neființă.
când cele două drepte
Părinte,
ajung întretăierii?
de este cu putință,
De ce punctul lor – Iscoditorul Învierii – ,
învață-mă să cred
cugetătorul ar spune,
că poți să depărtezi
că n-ar avea dimensiune?
acest pahar,
Și viața lor și viața mea
că nu mi-i frică de
același scop intersectează,
amărăciune
dar scopul – sâmburul din rază – ,
purcesul spre minune –
ci doar că punctul
de ce nu ar avea
nu ar avea
dimensiune?
dimensiune.
De-aceea mi-este frică
Că dacă e nimicului
și frica mă desparte
asemănare
Dumitru Ichim
că-s rătăcit și de viață și de lipsa ei
de unde vom începe
Kitchener
și nu posed
cu litera cea mare?
www.dumitruichim.com

Simply Delicious...

Situat la Kitchener Farmer’s Market în
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472

Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 |
Certified top-implantologists present
themselves on our new flagship platform.
The latest member in our elite group is
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in
Canada.
With Dr. Sorin Boeriu owner of the
Boeriu Implant Dentistry, the Internet
platform of Leading Implant Centers
has won another high-quality member.
With his award “Diplomate” issued
by the International Congress of Oral
Implantologists (ICOI), the top-class
implantologist Dr. Sorin Boeriu has
proven that he is not only highly engaged
for his own further education but also
equally conscientious of the qualification
requirements of future implantologists.
Extensive practice experience as well as
profound know-how and many years of
experience on the latest scientific level,
complimented by constant participation
in advanced training and education, as
well as further training and continuous
education, are the requirements that
an implantologist needs to repeatedly

demonstrate in order to gain this award
at first, but then also to earn it anew again
and again.
Leading
Implant
Centers
solely
incorporates implantologists on its
platform who are on the highest
education and certification level
of scientific associations. Over the
worldwide available multilingual portal,
interested individuals and patients can
find those implantologists who have been
successfully certified. Thereby, Leading
Implant Centers dissociates itself
fundamentally from the in-transparent
and exceedingly subjective assessment
portals.
At Leading Implant Centers, all
participating implantologists posses
extensive practical knowledge as well as
profound know-how and many years of
experience on the latest scientific level
complimented by constant participation
in advanced training and education as
well as further training and continuous

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt,
condimente, cartofi, ceapă, măsline,
lămâi, tot felul de brânzeturi printre
care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

For many years, Dr. Sorin Boeriu has
been an established dentist in Kitchener/
Canada. Next to implantology he also
offers vast dental care in further fields
of dentistry. With his membership, the
Leading Implant Centers is enriched
with another top implantologist.
You will find his presentation at
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.
For a consultation please call

519-578-7830

NATURAL STONE CITY
* granite * marble * quartz *

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

For the patients concerned the herewith
gained transparency is an important
step and offers high quality guidance.
At the same time, the growing market
of implantology is saved from being
negatively affected by individuals who are
not willing to invest in their qualification
as implantologist, but instead in cunning
marketing tricks. With the collaboration
of the national scientific associations and
the international umbrella association we
create a basis that provides orientation
and offer a platform solely for those
implantologists that invest in their
abilities and provide input into the field
of expertise. Furthermore, Leading
Implant Centers understands itself to
be a communication platform of its
members for the patients. Participating
implantologists and their practices will
on the one hand be supported locally
with public relations and marketing and
on the other hand the global marketing
activities will promote the image of
certified implantologists internationally.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
WHOLESALE

education.

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

KW CASA REALTY

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

INSURANCE

INC. BROKERAGE

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

3%
Tel:519-569-8899

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

