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Serbările de Mărţişor
şi 8 Martie la Şcolile
Româneşti din
Ontario

SE SCHIMBĂ ORA
În noaptea de sâmbătă spre
duminică (11 martie 2018), ora
02:00 va deveni ora 03:00. “Se
va da ceasul cu o oră în faţă”.

Rom Car Automotive

Servicii AUTO

Service Center

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

Adresa: 76 Woolwich Street N (drumul spre aeroport)
Breslau, Ontario.

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

OAKVILLE

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

TORONTO

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

VIDEO & PHOTO
TORONTO

Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
KITCHENER

TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

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

CU LAŞUL LA PSIHIATRU

N-am avut niciodata in cap un prototip de
barbat perfect. Asa-mi explic faptul ca, de
cate ori am vrut sa-l transform pe cel de
langa mine (cam de fiecare data), tinta finala
era diferita. Pe unul am vrut sa-l determin
sa nu-si mai ia libertatea de a ma insela o
data pe an, trecute fix. Pe altul, dimpotriva,
am vrut sa-l conving sa nu mai fiu atat de
sigura de el, fiindca devine exasperant.
Pe altul, am vrut sa-l transform in barbat
divortat, bazandu-ma strict pe studiul
sociologic efectuat de el insusi in agitata
lui familie, pe care mi-o descria ca fiind,
oricum, intr-o faza terminala. Altul ma
iubea mai putin decat voiam eu si mai mult
decat sustinea el, prin urmare m-am bagat
in capastrul insistentelor suave, sperand ca
intr-o zi sa-l simt ca simte mai mult. Am
avut la un moment dat un iubit care, daca
n-ar fi fost agorafob, ar fi fost perfect. Dupa
cum, daca n-ar fi fost agorafob, nici n-ar
fi fost asa indragostit de mine, fiindca numi amintesc sa fi avut eu vreodata acces la
relatia absoluta.

spune ca dadeam lovitura, de exemplu,
daca reuseam sa-l conving pe iubitul meu
agorafob sa accepte sprijin profesionist. Dar,
din vagauna visurilor lui aflate intotdeauna
intre cel putin patru pereti, el inca vedea
lumea in scheme lalii: la psihiatru merg
numai nebunii, zicea. I-am spus ca nebunii
nu merg la psihiatru, ci sunt dusi acolo, ceea
ce implica o diferenta majora.
I-am explicat apoi, cu gesturi fara echivoc,
diferenta dintre psihiatru si psiholog. Nu
ca n-ar fi stiut-o, dar – desi avea un IQ mai
musculos decat al meu – juca splendid rolul
prostului, atunci cand evita o intersectie,
la propriu si la figurat. „Nu vreau sa ma
schimb. Mi-e bine asa.“, mi-a spus sec.
„Esti las“, am slobozit si eu prima pasare
care mi-a iesit din gura, rugandu-ma imediat
ca el sa fi inteles altceva: cas, nas, orice.
L-am parasit nu pentru ca nu putea iesi
din casa, ci pentru ca nu voia sa poata iesi
din casa. Am savarsit ulterior un plans
convalescent, dar stiam ca alta iesire din
situatie nu exista. A fost, de altfel, singura
relatie pe care am incheiat-o eu, in mod
deliberat, cu pretul unei bizare suferinte,
care s-a stins abia cand am cunoscut o alta
interesanta pacoste a vietii mele. Dar despre
asta, altadata. Sau tot acum, dar mai jos.

Wind of (Ex)Change
N-am reusit sa-l schimb pe niciunul din
susdesirata lista. Nici o strategie n-a
functionat decat pe termen scurt - in
traducere: n-a functionat deloc. Privind
in urma si facand un meschin inventar, as

Multa vreme, asta am crezut: ca relatia cu
frumosul agorafob ar fi fost ca o Cantare a
Cantarilor, daca domnul ar fi reusit sa treaca
de coltul strazii fara sa-i joace asfaltul
sub picioare. Acum, dupa vreo zece ani,
realizez ca, in clipa in care s-ar fi vindecat

AURORA

de sindrom, linistea mea s-ar fi terminat. El
ar fi realizat instantaneu cat e de frumos,
de destept, de divortat si de bun amant,
caz in care ar fi indurat un tragic complex
de superioritate. Si nici una n-ar fi fost
suficient de buna pentru el. In mod egoist si
lipsit de virtute, ma bucur asadar ca limitele
lui mi-au consolidat statistica, altfel riscam
sa constat ca am ajuns la 40 de ani si n-am
parasit nici un barbat (in in liceu da, insa
vorbeam de barbati aici, nu de baieti).
Bea, Ionelule! Ca, daca nu, descoperi
fetele…
Asta mi-a programat mintea catre un
gand care mi-a ridicat puful pe ceafa: ne
incordam sa-i schimbam pe barbatii de
langa noi pentru ca-i iubim si pentru ca acel
cusur al lor sade-n in calea tembelei fericiri
la care ravnim toate. Dar, acceptand ca am
reusi vreodata sa transformam un zmeu
intr-un greucean, modificarea ar avea efecte
secundare dezastruoase. E posibil ca noul
produs al pygmalionitei noastre acute sa
fuga in lume si sa ne lase balta. Noua fata
a omului adorat se vede clar in oglinda,
moment la care constata si el ca e prea
valoros ca sa mai intarzie intr-o legatura cu
noi, disperatele.
Cand am auzit prima data-n viata mea ca
nimic nu dispare, totul se transforma, profa
de fizica vorbea de apa de ploaie si credeam
ca gaselnita se raporteaza strict la ionii si
electronii din pacla. Abia mai tarziu am
aflat si despre transformarile celorlalti Ioni.
Bunaoara Ionel, iubitul de ani de zile al unei

prietene bune, avea nume predestinat: bea
atat de mult si de problematic, incat nici
nu mai era vorba doar ca-l rad fetele (care,
intre noi fie vorba, nu mai radeau de mult,
prea ocupate fiind sa repete insultele lui, cu
ochii gogonati).
Ci ajunseseram sa ne intrebam daca o sa ne
mai placa de el cand o fi vreodata treaz (cum
a patit Phoebe intr-un episod din „Friends“,
cand a reusit sa-si convinga iubitul sa se
lase de baut, apoi l-a lasat ea pe el, fiindca
treaz nu mai avea umor nici cat cotele
apelor Dunarii din buletinul hidrologic).
Pana la urma, Ionel a fost convins sa lase
paharul unde l-a harazit Dumnezeu: in
dulap, cu gura-n jos. Si tot grupul scartaia
de invidie: acum era perfect si l-am fi vrut
toate, numai ca ne treziseram prea tarziu,
dupa ce-l rascroise deja alta.
Insa peretii paradisului s-au coscovit in
scurt timp, cand Ionel, suficient de treaz ca
sa aiba acea senzatie de plictiseala (total
noua pentru el), s-a apucat de diverse
activitati care sa-i sustraga mintea de la
cinzeaca: repara masini, facea sudoku si
agata femei. Si intr-o zi, dupa ce-a carcalit
toate numerele-n careu si-a recalibrat
rotile lui vecinu-sau, a recalibrat si viata
unei divortate de la scara cealalta, de data
asta cu boccele cu tot. Prietena mea, acum
in calitate de reclamanta parasita, delira
spunand ca greseala cea mai mare din viata
ei a fost sa-l convinga pe Ionel sa nu mai
bea. Pentru ca, atata vreme cat el fusese
betiv, ea n-avusese practic nici o grija.
Simona Catrina

TORONTO

HRAMUL BISERICII
Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
- Vineri, 9 martie: pomenirea Sfinților Patruzeci de Mucenici din Sevastia
Armeniei, ocrotitorii sfintei noastre biserici, de la 9:30 am - Sfânta Liturghie și
Parastas pentru ctitori;
- Vineri, 9 martie: de la 7:00 pm - Taina Sfântului Maslu;
- Sâmbătă, 10 martie: de la 9:30 am - Sfânta Liturghie arhierească în prezența
Înalt Prea Sfințitului Nathaniel, Arhiepiscopul nostru, urmată de Masa de Hram
care va avea loc la Aurora Seniors Centre (90 John West Way, Aurora);
Pr. Florian Ene
647-338-6077
Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8
www.bisericaortodoxaaurora.com

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!

Vizita Arhiepiscopului Nathaniel
Duminică 11 Martie

Iubiți credincioși,
Duminică 11 Martie de la ora 12pm ne bucurăm de vizita Arhiepiscopului nostru
Nathaniel. Sfânta Liturghie va fi oficiată de Înaltpreasfinția sa, alături de Părintele
Vicar Dan Hoarște, însoțiți de preoții slujitori ai parohiei Sfântul Ioan Evanghelistul.
Liturghia va fi încununată de o masă comunitară cu dezlegare la pește și preparate
de post, la organizarea căreia sunteți invitați să participați în număr cât mai mare.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Rev. Fr. Stefan Morariu 647-271-6161
Rev. Fr. Antonel Dumitru 416-953-5449
Biserica Sf. Ioan Evanghelistul / St. John the Evangelist Church
100 Old Orchard Grove, Toronto, ON, M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca

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

A sosit PRIMĂVARA la Școala Publică
de Limba Română din Kitchener

Ca în fiecare an, Școala Publică de Limba Română respectă tradiția românească.
Primăvara a început, așa că elevii au început pregătirile în felul lor, și anume, au
lucrat la felicitările de ziua mamei. Lucrul a început în data de 24 februarie și unii
dintre ei au continuat și în data de 3 martie. Fiecare copil a izbutit, pornind de
la o felicitare albă pe care au personalizat-o, să definitiveze o “capodoperă” în
adevăratul sens al cuvântului: felicitări frumos colorate, mesaje duioase scrise
pentru persoana cea mai importantă din viața lor, mama. Toate acestea au fost
dublate în timpul cursurilor și de o prezentare a celor două zile importante din
debutul primăverii, 1 și 8 Martie. În acest mod copiii au putut simți mai aproape
de inimile lor însemnătatea celor două sărbători și au putut să dea mai multă
expresivitate felicitărilor create. Alături de acest cadou atât de drag inimii lor,
copiii au inclus și un mărțișor, primit din partea şcolii, în plicul ce a fost înmânat
mamelor. S-au citit poezii dedicate mamei, scrise de Elena Farago şi Nichita
Stănescu, s-au vizionat legenda mărțișorului și a ghiocelului, iar fetele au fost
încântate să primească și să poarte mărțișoarele tradiționale.
Vă așteptăm pe toți, cu mic cu mare, să veniți la școală.
Colectivul Școlii Publice de Limba Română

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

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:

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
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Art Exhibit
ADRIANA TOTH
Mar 8th - Mar 23th
You are cordially invited to The Art
Exhibit featuring paintings by Adriana
Toth.
Place: Consulate General of Romania
Address: 789 Don Mills Rd #501, ON
M3C1T5, Canada

8 Martie * Nr.250

CÂMPUL ROMÂNESC

HAMILTON, ONTARIO

Program istorico-literar
despre Basarabia
La Câmpul Românesc
31 Martie 2018, ora 2:30 pm

Phone: 416-585-5802
Reception: March 8th, 2018, 6:00pm 8:30pm
Instagram:
adrianatoth.art

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

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

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

Dragi Prieteni Români şi Basarabeni
În urmă cu mai mulţi ani, a intrat în tradiţia Asociaţiei Culturale Române de la
Câmpul Românesc evenimentul cultural “Omagiere Uniri Basarabiei cu România”
o manifestare de mare anvergură şi profunzime, cu o paletă informaţională diversă,
densă şi intensă despra Basarabia ţinut românesc răpit de Uniunea Sovietică.
Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să arătăm suportul nostru pentru cetăţenii
Basarabiei independente. Cu această ocazie Asociaţia Culturală RomânăHamilton organizează un program istorico-literar despre Basarabia, urmat de un
program de dans şi voie bună, se va servi mâncare, iar băutura contra cost
Vom avea invitaţi care vor conferenţia despre evenimentul unirii dar şi despre
situatia actuală din Basarabia.
Acest eveniment va avea loc pe data de 31 Martie 2018 la ora 2:30 pm în sala
mare a Centrului Cultural, Nae Ionescu, de la Câmpul Românesc din Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, vă rugăm să vă rezervaţi locuri din timp.
Pentru mai multe informaţii şi rezervări de locuri puteţi suna la
tel. 905- 265-9884 or vizitaţi: www.campulromanesc.ca
Comitetul Asociaţiei

Violeta Day
Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com

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)
We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;

Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

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

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto
Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă
Suntem în business de peste 35 de ani
Avem sală de aşteptare
Oferim SHUTTLE local

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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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!

DANSURI POPULARE
PENTRU COPII

Asociaţia ARTA din Kitchener organizează un curs gratuit de dansuri populare
pentru copii, de la 5 ani în sus, începând cu data de 23 martie, în fiecare vineri de
la ora 7:30 pm la şcoala franceză Cardinal Léger din Kitchener, 345 The Country
Way. Cursurile au loc până pe data de 22 iunie 2018. Haideţi să îi introducem de
mici pe copiii noştri în lumea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune. Pentru mai multe
informaţii sunaţi la Paulina 519 741-8395.

TORONTO
Aşezaţi frumos în scăunele,
copiii de la clasele de limba
română a şcolii româneşti din
Toronto, West Glen JS, şi-au
aşteptat mămicile, pentru a le
ura o primăvară de poveste,
aşa cum se cade. Chipurile
doamnelor din sala s-au
luminat, şi-apoi au apărut ca
nişte bobiţe de rouă care s-au
încăpăţânat să se împletească
în barbă. Ei, da, am smuls
lacrimi, dar lacrimi de bucurie.
Ce poate fi mai frumos decât
un copil cu o floare în mână,
spunându-i mamei cât de mult
o iubeşte! Hmm…Cred că…o
grămadă de copii cu flori în
mână: Vă iubim, mămicilor!!!

-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!

Serbare de 8 Martie, la Şcoala
Românească West Glen din Toronto
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TORONTO
De mărțisor am dăruit munca şi dragostea noastră familiilor
prezente în Cafeteria de la Milne Valley (n.r. Şcoala
Românească din Toronto). Ne-am adunat cu mic şi mare
să cântăm în cor bucuria renașterii la viață, a căldurii şi
luminii din sufletele noastre.
Elevii de la locaţia Milne Valley au urcat pe scenă şi au
împărtășit cu emoție bucuria lor. Am cântat, am recitat
poezii, am dramatizat legenda Babei Dochia şi ne-am prins
în jocul românesc pentru cei dragi nouă.
Cele șapte clase de la Milne Valley şi cele două programe
ORLA au adus zâmbet pe feţele noastre şi lacrimi de
bucurie.
Atelierul “Mânuțele dibace” şi cursul “Inşir-te Mărgărite” au
oferit mărțișoare invitaților si profesoarelor: Emilia Nechita,
Anca Popa, Minodora Grigorescu, Liliana Popescu,
Ortansa Moraru, Cristina Mareş şi Laura Buburuzan.
Mulțumim pe această cale copiilor care vin la școală
sâmbătă de sâmbătă, familiilor lor pentru implicarea în
program, profesoarelor pentru dăruire, Asociației ORLA
pentru tot sprijinul şi florile oferite mamelor din sală şi
programului TDSB ILE pentru oportunitatea de a păstra
traditiile noastre şi a le face cunoscute copiilor noștri.
Vă dorim o primăvară cu bucurie şi lumină în suflet!
Colectivul de la Milne Valley

SERBARE DE MĂRŢIŞOR
La Şcoala Românească Milne Valley, Toronto

OAKVILLE
Deși iarna vrea sa ne convingă că este încă stăpână
pe aceste meleaguri, sâmbătă, 3 Martie, copiii de la
Programul de Limba Romană Oakville ne-au adus
aminte că primăvara nu uită niciodată să vină. În sala
de spectacole a Școlii St.Paul ei au adus primăvara și
căldura în sufletele mamelor, bunicilor și tuturor celor
prezenți. Sala a răsunat de cântece, dansuri, poezii și
scenete interpretate de cei mici cu bucurie si entuziasm.
Iar în încheiere fiecare a oferit mamei câte o felicitare, un
mărțișor și câte o floare.
Felicitări copii pentru o zi de neuitat!
Mulțumiri instructoarelor care au muncit cu pasiune pentru
a face ca aceasta sărbătoare sa fie un succes: Petronela
Vasilencu (grupa 4-5 ani), Daniela Bodnariuc (grupa
6-7ani), Carmen Caraman (grupa 8-9 ani) și Veronica
Lupu și Oana Dragalin (grupa 10-13 ani) și celorlalte
instructoare care dau o mână de ajutor de câte ori a este
nevoie: Mihaela Nastase, Dana Udvar și Mihaela Dragalin.
Mulțumim voluntarilor care ajută la clase săptămână de
săptămână: elevilor Robert Stangaciu, Julia Ionescu
și părinților Monica Szabo și Liliana Ciobanu. Mulțumiri
Taniei Dragalin pentru ajutorul dat la realizarea costumelor
grupei mari. Și nu în ultimul rând mulțumiri părinților care
își aduc copiii la școală în fiecare sâmbătă pentru a păstra
vie limba și tradițiile noastre.
Știm cu toții cât de copleșiti de emoții sunt cei mici atunci
când evoluează in fața unei săli pline. Dar chiar și cei care
și-au șoptit doar dragostea pentru mămicile lor, au putut
fi auziți de toți cei prezenți datorită ajutorului oferit de
Grigore Zamfir care, ca de fiecare data, a asigurat sunetul
și muzica. Mulțumim!
La mulți ani mămicilor, bunicilor și tuturor femeilor din
viața noastră și le dorim o primăvară frumoasă tuturor!
Oana Dragalin, lead instructor

Serbarea de Ziua Mamei la Programul
de Limba Română HCDSB - Oakville
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Ansamblul de Dansuri Populare
ARTA
a împlinit 10 ani de la
înfiinţare, iar acest lucru trebuie
neaparat sărbătorit !
Vă invităm să fiţi alături de noi, sâmbătă 9 iunie
2018, începând cu ora 12 şi până pe înserat
în localitatea Drumbo, 935929 Blenheim Rd,
pe proprietatea familiei Cătană, sponsorul
evenimentului, la o serbare câmpenească Un Deceniu de Dans Popular.

Haideţi să sărbătoriţi împreună cu noi un
deceniu de existenţă al “Făloşilor de la
ARTA”, să participaţi la gala de prezentare
a dansatorilor ce au făcut parte din această
echipă formidabilă, şi să admiraţi costumele
şi stilurile de dansuri populare din diferite
părţi ale României.
Vom avea invitaţi speciali mai multe
ansambluri de dansuri populare şi etno,
din zona Kitchener-Waterloo, Hamilton şi
Toronto, precum şi un DJ şi un MC surpriză.

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

Businessurile din zonă interesate pot închiria
o masă pentru suma de $50. Pentru înscrieri
businessuri vă rugăm să contactati pe vice
preşedinta asociaţiei, dna Daniela Dicu la
danadicu@yahoo.com.
Puteţi cumpăra mâncare tradiţională
românească, mititei, sarmale, prăjituri
precum şi o bere rece.
Notaţi-vă în calendar acest eveniment
important !
Paulina Popescu, Preşedinte ARTA
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te eliberezi de unele obsesii şi,
dacă nu te gândeşti la boală, ea nu mai apare.
Dragoste: Ai noroc în iubire, chiar poţi
spune că visele ţi s-au împlinit. Financiar:
În această perioadă este favorizată iniţiativa
personală şi prosperitatea financiară..
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sensibilităţi în zona capului şi
predispoziţie spre lovituri. Dragoste: Nu se
mai poate aşa, te gândeşti foarte serios la o
schimbare de atitudine în cuplu. Financiar:
Vei reuşi să faci faţă cu succes cheltuielilor,
chiar dacă acestea sunt în creştere.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Posibile probleme care pot
afecta ficatul, pancreasul sau intestinele.
Dragoste: Viaţa ta sentimentală se va derula
mult mai spectaculos, partenerul oferinduţi multă atenţie şi afecţiune. Financiar: Eşti
ceva mai relaxat iar cumpărăturile au un
impact bun asupra psihicului, merită să ţi
le permiţi din când în când.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la fracturi şi ar fi
bine să fii prudent. Dragoste: Dacă ţi-au
căzut ochii pe cineva anume, ajunge doar
să străluceşti în stilul tău caracteristic şi
victima este doborâtă la picioarele tale.
Financiar: Banii vor veni în perioada
imediat următoare, deci răbdare.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate:
Te
vei
confrunta
cu
disfuncţionalităţi la nivelul ochilor.
Dragoste: Vei avea multe momente
de satisfacţie sentimentală, iar relaţia
cu partenerul devine chiar originală.
Financiar: La nivel financiar situaţia se
prezintă destul de prost.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Scapi de o grijă în privinţa unei
probleme de sănătate şi eşti mulţumit de
felul cum te prezinţi. Dragoste: Eşti mult
mai tandru şi mai sensibil, se vede că
te-a cuprins şi pe tine aerul primăvăratec.
Financiar: Vei avea mai mulţi bani şi vei
reuşi să faci faţă tuturor cheltuielilor.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Daca ai palpitaţii ciudate sau o
oboseală cronică instalată în zona plexului,
du-te imediat să vezi un doctor. Dragoste:
Nu se ştie clar cât eşti tu de îndrăgostit, dar
jumătatea ta sigur e topită. Financiar: La
nivel financiar stai relativ bine şi nu vei
avea dificultăţi financiare.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea unele necazuri
digestive, dar nu va fi nimic grav. Dragoste:
Viaţa ta de cuplu este marcată de drumuri
şi comunicare.
Financiar: Este o perioadă parcă anume
făcută pentru demersuri, iniţiative,
întrevederi, discuţii, negocieri, schimburi
diverse. Chiar şi activităţile comerciale
sunt încurajate.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea unele probleme la
nivelul articulaţiilor şi Eşti retras, timid,
maliţios, nu se poate discuta cu tine în
asemenea stare. Financiar: Banii nu vin
uşor şi nici nu sunt la nivelul pe care l-ai
sperat. Ei sunt principala sursă de nervi pe
parcursul lunii.

PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă
dependenţă de sănătatea oamenilor alături
de care trăieşti. Dragoste: Nu se poate să
fiţi amândoi la fel de orbiţi de dragoste, în
acelaşi timp, unul din voi trebuie să rămână
lucid. Financiar: Situaţia ta financiară se
prezintă bine.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Eşti predispus la disfuncţionalităţi
şi infecţii ale organelor genitale. Dragoste:
Relaţia cu partenerul de viaţă va cunoaşte
multe surprize şi momente imprevizibile.
Financiar: Te descurci bine cu banii, iar
eventualele tranzacţii pe care le decizi
acum îţi pot aduce o oarecare independentă
financiară.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic grav la orizont, eşti în
formă, te simţi excelent şi o viaţă mereu
activă te ţine în priză. Dragoste: Pot
apărea momente dinamice, originale,
spectaculoase care îţi vor oferi multe
satisfacţii. Financiar: Nu vei avea prea
mulţi bani, dar vei reuşi să te descurci..
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34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în
Canada şi America
INTERNET

STB

Sistemul de recepţionare a programelor
româneşti prin internet se numeşte IPTV.
Acest serviciu este activ şi funcţionează
cu succes de mai bine de 7 ani de zile
prin compania Global Connect care are
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario,
reprezentantul acestei companii este Radu
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant
oficial ? Înseamnă că instalarea este
gratuită pentru cei care comanda prin
reprezentantul nostru. Beneficiază de
instalare gratuită toţi acei care locuiesc
în zona GTA, Mississauga, Oakville,
Burlington, Hamilton, Stoney Creek,
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener,
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo,
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor:
reprezentantul nostru, se deplasează la
client acasă, conectează aparatul STB
de recepţie a programelor româneşti la
internetul care il deţine clientul (conecţia
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o
telecomandă şi din această telecomandă se
pot selecta cele 30 de programe româneşti.
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2
programe şi astfel fiecare client beneficiază
practic de 34 de programe româneşti
transmise în direct din România. Datorită
decalajului de fus orar, toate emisiunile
acestor programe sunt înregistrate şi
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă
utilizatorului posibilitatea de a urmări în
reluare oricare din emisiunile transmise.
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau
la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune
sau un meci de fotbal sau ştirile de la o
anumită oră, doar trebuie să selectaţi
emisiunea dorită din urmă cu până la 48
de ore şi puteţi urmări emisiunea, o puteţi
derula, revedea, opri sau derula peste
reclame, pentru că pe telecomandă există
funcţiile de player video. NU TREBUIE
COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să

TV
funcţioneze
la
un minim de
2,5Mbps şi o
cantitate minimă
aproximativă
de 60Gb pe lună pentru cazul când
utilizatorul doreşte un minim de vizionare.
Au fost întâlnite situaţii când clienţii
noştri deţineau un internet de 20Mbps
promis de compania de internet, dar la
computer când s-a făcut un test de viteză
la www.speedtest.net s-a constatat că
viteza internetului era mult sub această
limită sau în unele cazuri ajungea să fie
chiar sub 1Mbps. În aceste situaţii există
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze.
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare
a programelor româneşti pe zi, consumul
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet
şi doresc să folosească programele
româneşti în paralel cu un computer,
este necesar conectarea unui router la
modemul de internet. Aceste routere nu
sunt necesare să facă parte din gama celor
mai scumpe routere.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an,
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la
început se plăteşte activarea $10 şi taxele
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.
Programele
difuzate
sunt:
TVR
International, Antena International, ProTv
International, Realitatea TV, TvH, N
24, Speranţa TV, National TV, Favorit,
Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U TV,
Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV,
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun
TV, TVR3, TVR2, SPORT 1, Digi Sport,
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel,
Travel Mix, Digi24.
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:

416.800.0832 sau 519-594-1712

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

NICARAGUA,

o ţară unde aventura te aşteaptă la fiecare colţ (partea 2)

De la un oraş la altul ne-am deplasat
cu taxiuri, pentru care am plătit $60 US
deoarece sistemul de transport este
rudimentar deşi şoselele sunt goale, nu
există trafic. Primul oraş pe care l-am
vizitat a fost Granada.
Granada, al doilea oraş ca mărime după
Managua, intitulat “Gran Sultana” este
un oraş colonial situat pe malul lacului
Nicaragua, numit în memoria oraşului
spaniol cu acelaşi nume. Oraşul a fost
fondat în 1524 de căpitanul Francisco
Hernandez de Cordoba.
Pe lacul Nicaragua se află Las Isletas
un arhipelag de origine vulcanică
format din 365 de insuliţe, cu proprietăţi
luxoase, păsări exotice şi maimuţe
urlătoare. Printre casele impunătoare
este aceea a familiei Pellas proprietarul
fabricii de rom Flor de Cana. Există
şi o insulă locuită de o familie de
maimuţe. O insulă importantă este
Zapatera, declarată parc naţional
care adăposteşte situri arheolgoice cu
morminte şi statui precolumbiene.
Oraşul are case colorate în stil colonial
de stil andaluz maur pe un fundal
de peisaje vulcanice. Este un oraş
conservator şi burghez în comparaţie
cu oraşul revoluţionar Leon.
La sosirea căpitanului spaniol, soldaţii
însetaţi se uitau cu poftă la “oceanul”
din faţa lor până când şi-au dat seama
că de fapt nu este vorba de un ocean ci
de un lac cu apă dulce. Descoperirea a
fost făcută de caii însetaţi.
Parcul Colon din centrul istoric al
oraşului este dominat de catedrala,
care a devenit un simbol al Granadei
fiind animat şi zgomotos cu instrumente
muzicale de tot felul, strigătele
vânzătorilor
ambulanţi,
clopoţeii
persistenţi ai vânzătorilor de îngheţată.
Catedrala de culoare galben portocaliu
a fost construită în 1880. Granada a
fost incendiată în 1856 de către piratul
William Walker, mercenar american,
care s-a autodeclarat “preşedinte al
republicii”.
Străzile prăfuite şi aglomerate din
Granada sunt parcurse de pietoni,
trăsuri cu cai şi automobile. Turiştii pot
vizita fortăreaţa Polvora, casa piratului
Walker, bisericile Guadalupe, Merced şi
Xalteva.
Dacă vă plimbaţi pe strada Calzada
ajungeţi la lacul Nicaragua. Strada este
plină de mici prăvălii, restaurante şi
galerii de artă.
Trebuie neaparat să vizitaţi mănăstirea
San Francisco, cu o faţadă albastră,
fondată în 1529 şi vizitată de Fray
Bartolomé de las Casas, protector al
indigenilor binecunoscut în Mexico. O
secţie a muzeului conţine monumente
precolumbiene zoomorfe găsite pe
insula Zapetera.
Într-o altă sală se pot vedea tablouri de
stil naiv reprezentând scene populare
şi pastorale, explozii de culori şi de
vegetaţie tropicală.

Şcoala Solentiname, o mişcare artistică
unică a generat numeroşi artişti talentaţi
pe care guvernul sandinist i-a încurajat
în anii 1980.
Oraşul este prea turistic, locuit de
expatriaţi, proprietari de hoteluri,
restaurante sau magazine de suveniruri.
Toate casele sunt de vânzare, unele au
şi specificaţia de “Nu cumpăraţi, este
fraudă” neavând acte în regulă.
Când cumpăraţi o casă ca cetăţean
străin nu posedaţi terenul ci îl închiriaţi
de la guvern. Am vorbit cu un cetăţean
canadian care a cumpărat un teren pe
malul oceanului la Masachapa. După 5
ani primarul l-a somat că va fi expropriat
pentru că vrea să construiască un chei
pe acel loc. Când s-a schimbat primarul
prin intermediul unor prieteni influenţi a
reuşit să îşi menţină proprietatea. Deci
este riscant să cumperi o proprietate.
La fiecare colţ există câţiva oameni
cu un teanc de bancnote în mână
oferindu-şi serviciu de schimb valutar.
Femeile mai spală încă rufele la râu,
care mi se părea dezgustător de
negru şi poluat. Nicaraguenii iubesc
focurile, gătesc numai la foc şi ard
toate gunoaiele. Pulperia este un mic
magazin unde oamenii cumpără pe
credit, vânzătoarea are un caiet unde
notează cumpărăturile.
De la Granada am plecat din nou în taxi
spre ocean la Masachapa, unde se află
Plaja Montelimar constând din 3 km de
nisip alb având ca atracţie principală
hotelul Barcelo, fosta proprietate a lui
Somoza, casa lui fiind transformată
întru-un cazinou. Pământul a aparţinut
unor imigranţi germani dar care a fost
confiscat de dinastia Somoza după ce
Germania a declarat război.
Nu poţi să te duci în Nicaragua fără să
vizitezi vulcanul Masaya.
Vulcanul Masaya este cel mai
spectacular şi mai accesibil vulcan aflat
la 20 km de Managua cu ultima erupţie
în februarie 2016. Aici puteţi vedea
un râu de lavă în faţa ochilor şi puteţi
auzi un mormăit ciudat din măruntaiele
pământului.
Vulcanul Masaya atrage turiştii pentru
lacurile sale de magmă incandescentă,
aflate la 100 de metri adâncime, puţini
vulcani permit să fie observaţi aşa de
aproape. Lava fierbe în crater fiind unul
dintre cei mai activi vulcani ai planetei.
Vulcanul scuipă fum prin Boca del
infierno. Acest vulcan a fost un loc
de sacrificiu pentru indigeni, unde
sacrificau fecioare şi copii.
Preotul Francisco de Bobadilla a ridicat
în secolul 16 o mare cruce în faţa
craterului pe care îl considera un cuib
al demonilor.
Şeful indigenilor, Tenderi a spus
cronicarului spaniol Gonzalo Fernandes
de Overdo care a vizitat locul în 1529, că
o femeie goala cu dinţi negri locuieşte în

mijlocul vulcanului şi este prezicătorea
unui oracol. Când indienii din America
de Nord îi aşteptau pe oamenii albi ca
eliberatori, această femeie l-a sfatuit
pe indian să lupte fără milă împotriva
creştinilor. Spaniolii au fost speriaţi
de vulcan. Mulţi dintre ei căutau aurul
vulcanului.
Pe 16 martie 1722 a avut loc o erupţie
care a durat 8 zile când o cantitate mare
de lava a curs pe coasta vulcanului
îngrozind oamenii.
În jurul craterului puteţi zări papagalii
verzi de Masaya, un exemplu de
adaptare care locuiesc în crater pentru
a se proteja de predatori.
Parcul a fost creat în 1979 pe o suprafaţa
de 54km2, cu 20 km de cărări în peisaje
superbe sacrificate de lava vulcanului.
Intrarea în parc costa $5 US ziua şi
$10 US noaptea, se poate ajunge cu
maşina sau grupuri organizate.
Se poate face şi o excursie în jungla
vulcanului Mombacho, situat la 1400
metri altitudine cu o vegetaţie luxuriantă
şi se poate vizita o plantaţie de cafea.
Vulcanul este stins iar în pădure trăiesc
50 de specii de mamifere, 146 specii de
păsări şi 30 specii de flori.
La sosirea în San Juan Del Sur se
poate vedea statuia lui Isus înaltă de
134m, una dintre cele mai mari din
lume. Este oraşul cel mai populat pe
coasta oceanului Pacific. Acest oraş
se află aproape de frontiera cu Costa
Rica, acolo unde se întâlnesc surferii şi
petrecăreţii.
Leon cu o populatie de 300.000 locuitori
a fost capitala Nicaraguei timp de 200
de ani până în 1851. Oraşul a păstrat
vechea arhitectură cu case cu un singur
etaj acoperite cu ţigle.
Leon este un oraş al studenţilor, cu
mojitos, Tona (bere locală) şi salsa.
Pentru amatorii de arhitectura, oraşul
este invadat de biserici de toate
stilurile, una mai frumoasă decât alta,
muzee, restaurante. De aici puteţi vizita
vulcani. În Leon a fost deschisă prima
universitate din Nicaragua.
La Leon s-a născut mişcarea sandinistă
care s-a opus dictaturii somoza.

Acest lucru se poate vedea pe zidurile
oraşului în murale politice care
regrupeaza culori şi simboluri, negrul şi
roşu reprezentând sandinismul iar albul
şi albastru drapelul Nicaraguei.
Fiecare casa din Leon are un mic altar
cu sfânta Maria. Nu m-am abţinut să
mă uit pe ferestrele deschise seara în
oraş şi am văzut case cu un interior
fascinant, cu mobilă sculptata.
Aici am avut ocazia să vizităm câteva
muzee.
Muzeul revoluţiei are zidurie găurite de
gloanţe iar vechi luptători acţionează
ca ghizi pentru a vă mărturisi rolul lor
în revolta sandinistă. Este cel mai urât
muzeu pe care l-am văzut vreodată,
adăpostit într-o clădire la origine
superbă, acum fără ferestre, fără
candelabre, totul vandalizat. Poţi urca
până şi pe acoperişul clădirii dacă ai
curaj.
În parcul central se află catedrala
datând din sec 18, cea mai mare din
America centrală, cu o intrare păzită
de impozante sculpturi de lei. În interior
se află numeroase decoruri baroce şi
o reprezentare a lui Cristos din lemn.
Intrarea este gratuită.
Muzeul credinţelor şi legendelor a fost
fondat de Dona Carmen Toruno de
Garcia, care a colecţionat numeroase
personaje din papier maché, cum ar fi
preotul fără cap, femeia care şi-a pierdut
copilul. Lăudabil, toate legendele sunt
traduse şi în limba enlgeza. Muzeul este
instalat într-o veche închisoare, unde
erau încarceraţi oponenţii lui Somoza.
Muzeul Ruben Dario, Ruben este
poetul emblematic al Nicaraguei.
Muzeul este adăpostit în casa unde a
copilărit poetul punând în lumină arhive,
documente şi fotografii legate de viata
lui. Ruben Dario (1867-1916) este un
poet modernist, o încarnare a culturii
din Nicaragua, care a publicat “Azul” în
1888 şi “Cantos de vida y esperanza” în
1905. A fost înmormântat în catedrala
din Leon. Intrarea se face prin donaţie.
.....continuare în pag.13
Paulina Popescu,
Kitchener
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

NICARAGUA,

o ţară unde aventura te aşteaptă la fiecare colţ (partea 2)

....continuare din pag.12
Muzeul de artă fundaţia Ortiz Guardian
este adăpostit în patru case coloniale
fiind cel mai important muzeu privat
din America Centrală, având o colecţie
de tablouri care conţine opere ale lui
Picasso, Chagall, Miro şi numeroşi
artişti nicaragueni. Se pot admira
nume mari ale pictorilor din America
Latina cum ar fii Diego Rivera, Rufino
Tamayo, Fernando Botero, Roberto
Matta. Muzeul are numeroase grădini
interioare una mai atrăgătoare decât
alta.
Catedrala din Leon construită în
1747 de un arhitect guatemalez a
fost terminată în 1814 şi a intrat in
circuitul UNESCO în 2011. A rezistat
cutremurelor şi erupţiilor vulcanice.
Aproape de Leon se află Las Penitas,
unde am găsit un Airbnb pentru a
avea aer condiţionat, pe care nu toate
hotelurile ţi-l oferă, şi un frigider. Aici
am vizitat rezerva naturală de pe insula
Juan Venado unde ouăle de broască
ţestoasă sunt adunate şi instalate în

“vivero” nişte saci umpluţi cu nisip,
care după 45 de zile de incubaţie
ies broscuţe. Aceşti pui de broască
ţestoasă vor reveni pe aceiaşi plajă să
depună ouă după 3 ani după care revin
în fiecare an.
Am discutat cu Horve, un tânăr biolog
nicaraguan care se ocupă de fauna din
rezervaţie. Această rezervaţie există
datorită unei organizaţii din U.K. care
îi plăteşte salariul de $270 lunar. Cu o
zi înainte am văzut o broască ţestoasă
moartă pe plaja. Mi-a spus că ar fi
murit din cuza atacurilor de rechini sau
întoxicată de anumite substanţe. Nu
mi-a plăcut că nimeni nu s-a ocupat de
această broască, vulturii i-au mâncat
ochii şi carnea iar câinii de pe plaja i-au
atacat şi ros carapacea.
În Nicaragua ouăle de broască ţestoasă
sunt protejate de armată. În fiecare an
între iulie şi ianuarie broaştele ţestoase
marine de culoare măslinie în jur de
120.000 vin să îşi depună ouăle pe
plaja oceanului Pacific din Nicaragua.
Este un spectacol impresionant care
atrage turişti dar şi hoţi de ouă, pentru
ca în Nicaragua oamenii mănâncă ouă

de broaşte ţestoase. Încă din 1992
guvernul a cerut ajutor armatei pentru
a le proteja. Înainte broaştele erau
masacrate pentru carne şi carapace,
un milion de broaşte pe an.
La piaţă poţi cumpăra 12 ouă de
broască ţestoasa cu $1,50. Ouăle au
puţine şanse de a supravieţui din cauza
predatorilor de tot felul câini, şopârle,
păsări. Locuitorii consumă ouale de
broaşte pentru efectul afrodisiac.
Există mai multe rezervaţii de broaşte
ţestoase în Nicaragua cum ar fi La Flor
şi Chacocente.
Nicaragua este o ţară foarte catolică,
catolicii reprezentind 90% din populaţia
ţării. Există şi protestanţi, adventişti,
baptişti sau penticostali, evanghelişti
şi metodişti. Slujba durează câteva
ore iar unele se ţin în mijlocul străzii.
Transportul în comun se face în vechi
autobuze şcolare datând din anii 1960
care pleacă numai când s-au ocupat
toate locurile.
Toţi nicaragauenii au un telefon celular.
Nicaragua este azi al doilea stat mai
sărac din lume dupa Haiti dar paradoxal
Nicarauga a fost cel mai prosper stat
în timpul dinastiei Somoza (19361979). Cafeaua cultivată în Matagalpa,
Jinotega şi Segovias este apreciată în
toată lumea.
Singurul rechin de apă dulce se află în
această ţară.
Romul Flor de Cabana este considerat
ca unul dintre cel mai bun din lume.
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Canalul interoceanic trebuia la origine
să fie construit în Nicaragua dar se
găseşte în Panama.
Ţigările din Nicaragua sunt considerate
a fi de clasă mondială.
Un şantier faraonic pentru construirea
unui canal interoceanic a fost
încredinţat intrepinderii chineze HKND.
Estimat la 50 miliarde de dolari, de
cinci ori PIBul ţării este vorba de cel
mai ambiţios proiect al Americii latine.
Cu o adâncime de 30 de metri canalul
va permite trecerea vapoarelor până la
400.000 de tone. Acest canal de 275 km
lungime este unul dintre cele mai mari
proiecte de inginerie civilă din lume
datorită căruia Nicargua va deveni una
dintre cele mai bogate ţări din America
latina dar cu un cost, exproprierea a
30.000 de ţărani şi indigeni.
Din Nicaragua puteţi achiziţiona
artizanat, broderii, articole din piele,
picturi naive, pălării, hamac. Unii
considera Nicaragua a fii “o perlă
între două oceane”. După părea mea
această ţară face parte din categoria
ţărilor în care te duci odată în viaţă, nu
numai prin faptul că nu prea ai ce să
vizitezi dar mai ales din cauza căldurii
ucigătoare, de neîndurat.
Puţinii turişti care vizitează Nicaragua
sunt tineri, cu rucsacul în spate.
Paulina Popescu,
Kitchener
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POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

Concursul
Cel mai bun elev român
la a opta ediţie
Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la
invăţătură din comunitatea românească din Ontario.

-Monthly Bookkeeping
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

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.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită
de înscriere va fi 1 iunie 2018. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul
Agenda Românească. Elevii câştigători vor primi premiul pe scena SERBĂRII
CÂMPENEŞTI din 9 iunie 2018, din localitatea Drumbo.
Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com

Rom Car Automotive

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

Service Center

NOU !

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

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
Liliana Bagrin
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

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.

8 Martie * Nr.250

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
A-Z DRIVER

ZIDARI $25-$32
NECALIFICATI $15-$25
STUCCO $25-$30

Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste,
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.
Contactati-ne la:
angajamtoronto@gmail.com

Croitorie PAVEL JURCĂ

- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

Angajăm urgent un şofer cu minimum 1 an experienţă,
pentru Windsor-Montreal-USA. Full Time job.
Possible salary 5000+.Pentru info: Danny 647-982-2404

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener,
(Kitchener Market) vă oferă:
-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:

AGENDA ROMÂNEASCĂ
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WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

Transfer casete video VHS pe DVD

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.

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Chevrolet Orlando
2011 Chevrolet Cruze
2005 Nissan Altima
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2015 VW Passat tdi

519.781.2929
Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
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
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
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

PSALM DE FLORII

Am venit să Te caut, Doamne,
de Ziua Floriilor prin Ierusalim.

( Porţile de cedru îşi ascund zăvoarele . )
Te-am căutat la marginea mării:
- Valurilor, unde sunt urmele Lui ?
Mi-am presărat privirea pe Munţii
Taborului:
- Munţilor...?
( Măslinii se frământă dogorâţi de soare.)
Pe drum venea o femeie.
- Maria, tu nu L-ai văzut pe Iisus ?
( Vasul de alabastru spart.
Fluide suspine prin cioburi.)

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).

M-am întors pe drumul lacrimii mele
închizând ochii de durere - străzile pustii...
Dar acolo unde abisul
se rotunjeşte’n cercuri tot mai mari
Te-am găsit Doamne, Te-am găsit şi am strigat de
bucurie
cu toţi pruncii
gândurilor mele.
M’am dezbrăcat de
inimă:
Doamne, dacă intri
în cetate,
iată haina
sufletului meu !
Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

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

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

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

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

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.

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

