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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 27 mai - Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile)  * Luni 28 mai - Sfânta Treime * Duminică 3 iunie - Duminica Tuturor Sfinţilor * 

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
14 Iunie 2018

Anul XI - Nr.255
24 Mai 2018

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth, USB

VIDEO & PHOTO

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

Niagara Folk Arts Festival Vă doriți un 
job mai bun, 
o schimbare 
profesională 

sau să 
avansați în 

carieră?
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Gabriela 
Cășineanu

HRAMUL
Bisericii TOŢI SFINŢII din Toronto
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Inaugurarea 
Centrului Cultural 
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din Kitchener
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Biserica “Sf.Ioan Evanghelistul” 
din Toronto - 2 Iunie 2018

Biserica “Sfinţii 40 de Mucenici” 
din Aurora - 2 Iunie 2018
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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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Cel mai sexy fund de ochi

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!

Pentru ca simt ca nu v-a ajuns cat am scris 
despre funduri cu alta ocazie, azi am sa va 
povestesc despre fundul de ochi, printre 
altele. Am fost la un eveniment organizat 
de Centrofarm si de Spitalul Oftalmologic 
European Eye, iar dupa conferinta de presa, 
prajituri si antren, am primit cadou un 
consult. Un fund de ochi, ni s-a spus, mai 
pe intelesul nostru.
Singurele teste oftalmologice din viata 
mea fusesera alea in care ma puneau sa 
citesc litere pe panoul de carton. In Canada, 
inainte sa-mi iau carnetul de conducere, mi-
au testat vederea, nu m-au crezut pe cuvant. 
M-au pus sa ma uit in ceva ce semana cu 
un microscop de jucarie si mi-au zis: please, 
read! Am citit cu intonatie, iar ei micsorau 
scrisul din ce in ce. Pe masura ce bateam 
campii si nimic din ce citeam nu mai avea 
legatura cu ce era scris acolo, s-au oprit. 
Mi-au dat unda verde pentru carnet, altceva 
nu i-a interesat. Cum nu dau in gropi la 
propriu, am mers intotdeauna pe ideea ca 
n-am nimic la ochi. Dar azi, daca tot era 
un test inclus in program, gratis ca pasarea 
cerului, am zis ca ar fi distractiv sa vad ce-
mi gaseste.
Pe aceasta cale, va asigur ca oftalmologii 
ii vor gasi dioptrii aiurea si vulturului cel 
tanar, deci nu va faceti iluzii. Nu ca as fi 
vreo acvila supersonica la cei aproape 44 de 
anisori ai mei, dar atata vreme cat ochesc 
numarul autobuzului de la 300 de metri, 
umilind cate-o statie intreaga de chiori, 
credeam ca vad senzational. Ei, bine, 
ascultati aici…
Am intrat in cabinet. Doctorita – tanara, 
frumoasa si amabila – m-a intampinat 

cu traditionalul “luati loc”. Am luat loc 
pe un scaunel intr-un colt, fiindca mama 
m-a invatat sa fiu modesta si sa nu ma urc 
niciodata in varful gramezii. Doctorita 
a zambit cu intelegere. Ghiceam ca e a 
catralioana oara cand spune ce mi-a spus 
si mie: nu acolo, va rog, poftiti aici, pe 
scaunul de la aparat. Normal, la aparat, cum 
de nu mi-a trecut prin cap?
Am sarit ca arsa, scuzandu-ma pentru 
neghiobie, si m-am trantit pe scaunul de 
examinare. In stanga mea, era un OZN pe 
care urma sa mi-l bage in ochi, credeam 
eu. Dar m-a luat incet. Mi-a dat o lopatica 
de plastic, mi-a zis sa-mi acopar cu ea 
ochisorul stang (la clinicile private, toate 
organele sunt invocate sub forma de 
diminutiv) si sa citesc ce scrie pe tabelul 
sleit pe peretele din fata. Erau cam 3-4 metri 
pana acolo, cale lunga, aveam sa constat. 
Cu doi ochi deschisi, vedeam ca telescopul 
Hubble, dar cu unul acoperit, am prins a 
ma legana nervos pe scaun. Am inceput sa 
recit: a, p, cred ca y, t, cred ca x, d, h, cred 
ca m. La primul rand de sus, ce-am crezut 
eu a crezut si doctorita, la fel si la randul 
doi. La al treilea, parerea mea nu coincidea 
decat pe alocuri cu a ei: cred ca g, cred ca b, 
pe-a treia n-o vad, poate e k, cred ca s, cred 
ca z. Cu celalalt ochi, aveam si mai putine 
certitudini, totul era o ghiceala fastuoasa. Se 
pare totusi ca am ghicit destule, nu suficient 
sa ies pe zero, insa.
Am aflat azi, dupa patru decenii jumate de 
viata, ca am astigmatism miopic simplu 
din nastere, deci nu bat la distanta perfect, 
mai pe romaneste. Sigur, asimetriile au 
farmecul lor, eu am minus 1 la un ochi 
si minus 1.25 la altul. Mi-a dat apoi un 
cartonas in brate si m-a pus sa citesc scrisul 
marunt, pe care l-am turuit fara cusur. Dar 
doctorita a insistat si mi-a pus niste lentile 

la ochi, intrebandu-ma: acum e mai bine? 
Pai evident ca era mai bine, fiindca oricui 
ii dai o lupa iti va spune ca vede mai bine 
cu ea decat fara ea. Dar eu vedeam perfect 
si fara lentile. Nu m-a crezut suta la suta, 
probabil ma banuia ca invatasem cartonasul 
pe dinafara cat stateam sa astept consultul, 
asa ca, pentru orice eventualitate, mi-a 
prescris ochelari cu 0.25, de citit. Dar 
mi-a dat voie sa nu-i port, cat inca vad sa 
citesc. N-am inteles mare lucru din aceasta 
filosofie clinica, dar domnita doctor era asa 
draguta, ca n-aveam inima s-o necajesc. 
A, ba nu, am atacat-o cu o intrebare, am 
prevenit-o ca e prosteasca: dar daca nu 
port ochelarii de distanta, are ceva? A zis 
ca n-are nimic, atata vreme cat nu dau cu 
capu-n stalp, fiindca oricum astigmatismul 
meu e din nastere si nu creste, nu scade, nu 
face nimic, sta. Pai si-atunci… ? – am vrut 
sa intreb deodata, insa am renuntat.
Pe urma, a inceput distractia. Pentru 
tensiunea intraoculara, a trebuit sa stau cu 
barbia pe un suport si cu fruntea lipita de 
aparat, sa ma uit fix in niste vizoare de unde 
mi-a pufnit niste aer in ochi. Stii cum e sa-
ti sufle cineva-n ochi si sa-ti vina sa-i tragi 
un pumn in nas? Asa e. M-am cam speriat, 
dar am tacut, nu era catusi de putin dureros, 
n-avea sens sa ma vaicaresc.
A urmat fundul de ochi (cu tensiunea 
intraoculara stau bine, mi-a zis). Am 
intrebat-o daca-mi pune atropina si cata 
vreme am sa umblu oarba. Mi-a zis ca mai 
intai se uita cu un aparat cu un beculet, si 
daca i se pare ceva suspect, imi pune si 
atropina, daca nu, nu. Nu i s-a parut nimic 
bulbucat, deci am scapat de picaturile care 
dilata pupila. M-am interesat, daca-ti pune 
atropina, nu vezi sa citesti vreo trei ore, nici 
in ziar, nici pe computer, nici nimic. Te uiti 
cu ochii tulburi si cu pupilele cat mura, ca 

un drogat.
Aveam un fund frumos de ochi, asa mi-a zis, 
am fost incantata, cu atat mai mult cu cat 
era de fata si-o echipa de la Kanal D. Mi-au 
cerut voie sa filmeze circul cu examinarea 
ochisorilor mei. La sfarsit, mi-au luat si un 
interviu in care aproape ca ma certau fiindca 
n-am venit mai repede la control. Doctorita 
le-a explicat dupa aia ca, si daca veneam 
mai devreme, tot aia era, ca la mine e din 
nastere si nu e ceva grav. Dar stiu si eu, ca 
doar lucrez in presa: nevoia de senzational 
e imperioasa, trebuia sa aduca un material 
suculent in redactie, ma tot provocau sa-mi 
pun cenusa-n cap ca vin prea rar la control. 
Cred ca daca le-as fi spus ca sunt oarba de-
un ochi si semi-chioara de altul, ar fi fost 
multumiti, dar din pacate pentru audienta 
lor, diagnosticul meu era de-o banalitate 
ingrozitoare.
Mi-am luat reteta de ochelari (pe care 
n-am sa-i port mult si bine, fiindca nu 
sunt obligatorii, cica) si-am plecat iar la 
cafeneaua spitalului, unde erau inca 30 
de ziaristi, dintre care numai patru au 
vrut control oftalmologic, ceilalti 26 se 
jurau ca au in fundul ochiului membrana 
reflectorizanta, ca pisicile, si vad si ce n-ar 
trebui sa vada. Cu ideea asta vietuisem si 
eu, pana cu zece minute in urma, dar nu mi-
am mai racit gura de pomana, era clar ca nu 
pot sa-i scot din cocile, fantele si patiseriile 
pe care le insfacasera.
Pe scurt, ca sa nu va mai retin, ascultati 
un sfat: chiar daca vedeti ca soimul ziua 
si ca bufnita noaptea, mai dati din cand in 
cand pe la cate-un cabinet oftalmologic, o 
sa ramaneti cu ochiul gogonat si cu gura 
cascata de cele ce-o sa aflati.

Simona Catrina

SIMPLY ELEGANTFlowers & More
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306 MARIANA TUTUIANU
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CÂMPUL ROMÂNESC

LUNI 9 IULIE, 2018, orele 19:00
- Bun venit oaspeților - Ing. Dumitru 
Răchitan, președintele ‘’Asociației 
Culturale Române - NAE IONESCU’’, 
Hamilton - Cuvânt de deschidere 
- Pr.Dr. Dumitru Ichim, directorul 
Săptămânii Internaționale

Orele 19:30
1. Aurel Pop, scriitor, editor revista 
MĂRTURII CULTURALE, Satu-Mare, 
România: ‘’Părintele Arhimandrit 
Roman Braga - slujitor al Sfântului 
Altar din Negrești - Oaș, ”capitala” Țarii 
Oașului. (România).
2. - Ing. Mihaela Moisin, Hamilton, 
Ontario - Despre centenarul Unirii
3.Prof. Sebastian Doreanu, Denver, 
Colorado, USA: ‘’Happy New World’’.

Moderatori: Conf. Univ. Dr. Ștefan 
Damian, Redactor la TRIBUNA, 
Cluj-Napoca România și Nicolae 
Băciuț, revista VATRA VECHE, 
Tg.Mureș,România

MARȚI , 10 iulie, orele 17:00
- Vecernia - Pr.Dr. Gheorghe Nicolae 
Șincan, Tg.Mureș, România

Orele 19:00
1. Mircea Arman, eseist, Cluj-Napoca, 
Romania: ‘’Filosofie și estetică în 
paginile revistei TRIBUNA’’
2. Mircea Ștefan Bartan, poet, 
Cleveland, Ohio, SUA:’’ Cultură și 
tradiție la CÂMPUL ROMÂNESC’’.

MIERCURI, 11 iulie
Ora 10:00 - Excursie la Cascada 
Niagara
Orele 16:00 - MASĂ ROTUNDĂ
Orele 19:00
1. Ani Bradea, cronicar și poet, Cluj-
Napoca, România: ‘’O privire asupra 
prozei și poeziei române actuale’’
2. - Vakar Istvan Valentin, scriitor, 
redactot TRIBUNA, Cluj-Napoca, 
Romania: ‘’ Moment aniversar 
de cultură: un secol de cultură în 
TRIBUNA’’.
3. Nicolae Băciuț, poet, redactor VATRA 
VECHE, Cluj-Napoca, România - 
MOMENT POETIC

JOI, 12 iulie, ora 10:00
Excursie la St,Jakob, și vizită la biserica 
și Centrul Românesc din Kitchener

Orele 16:00 - MASA ROTUNDĂ
1. Prof. R.Costea Gîrlea -’’Lucian 
Blaga - dincolo de filosofie și poezie’’

Dorin Nadrau, scriitor, Detroit, 

Michigan:
Literatura - o potentiala victima a 
ofensivei social-media si societatii 
informationale.
Vor participa toți scriitorii prezenți.

Moderatori: Nicolae Băciuț ( Tg.Muteș) 
și Ștefan Damian (Cluj- Napoca).

Orele 19:00
1. Conf. Univ.Dr. Ștefan Damian, 
scriitor, redactor ‘’Tribuna’’, Cluj 
-Napoca, România: “Deschideri 
culturale: poezia străină în reviste și 
edituri românești’’.
2. Pavel Azap, poet și eseist, Cluj-
Napoca, România: ‘’Valori estetice în 
cinematografia românească’’.

VINERI, 13 iunie, orele 16:00
MASA ROTUNDĂ

1. Pr.Prof.Univ. Cezar Vasiliu, Montreal, 
Quebec: ‘’Marea Unire și Biserica’’
2. Victoria Milescu, România - lansare 
de carte
3. Dorin Nadrau - O perla a 
monahismului romanesc in America: 
Manastirea Ortodoxa Adormirea Maicii 
Domnului din Michigan - LANSARE 
DE CARTE

Moderator: Milena Munteanu

Orele 19:00
1. Nicolae Băciuț, scriitor,redactor 
VATRA VECHE, Tg.Mureș, România: 
‘’Fenomenul publicistic al revistei 
VATRA VECHE’
2. Pr. Dr. Gheorghe Nicolae Șincan, 
Tg.Mureș, România: ‘’Câtă credință 
atâta poezie, câtă poezie atâta 
credință.’’
3 . Prof.Univ. Dr. Nicolas Andronesco, 
University of Conneticut, USA: ‘’O 
interpretare modernă a fizicii lui 
Eminescu’’.

SÂMBĂTĂ - 14 iulie
Începând cu ora 12:00 - Program 
cultural - artistic ( muzică, poezie, 
aniversări cărți și autori) și Banchet 
Festiv - organizator CENACLUL 
NICAPETRE de pe lângă revista 
OBSERVATORUL, din Toronto, 
moderator Dumitru Puiu Popescu.

Ing. Dumitru Răchitan
Președintele Asociației Culturale “NAE 
IONESCU”

Pr.dr. Dumtru Ichim
Directorul SĂPTĂMÂNII CULTURALE

SĂPTĂMÂNA 
INTERNAȚIONALĂ 

DE CULTURĂ
CÂMPUL ROMÂNESC, HAMILTON - 2018

TORONTO - WATERLOO

Cartea ei “Introverts: Leverage Your Strengths for an Effective Job Search” a 
fost best-seller în 9 țări când a fost publicată în iunie 2017, inclusiv în Canada. 
Cartea s-a vândut în peste 5000 de exemplare, iar acum este încă în top 30 pe 
Amazon în categoriile ei atât în Canada cât și SUA: amazon.ca/dp/B0732L97DL, 
amazon.com/dp/B0732L97DL

În această carte, bazată pe mai mult de 10 ani de experiență în employment 
counselling și career coaching, Gabriela prezintă strategii mai puțin cunoscute 
și sfaturi utile prin care a ajutat direct peste 1200 de clienți. Experiența ei 
anterioară în domeniul privat (inginerie, IT, asigurarea calității, coaching), 
non-profit (dezvoltare/coordonare de programe) și entreprenoriat au contribuit 
deasemenea la identificarea unor strategii eficace. 

Mai multe informații despre autoare: www.GabrielaCasineanu.com
Detalii despre evenimentele gratuite “Meet the Author” cu Gabriela:
Chapters-Indigo Waterloo (428 King Street North, Waterloo, ON N2J 2Z6)
3 iunie 2018, 1 -  4 pm
Chapters-Indigo Yorkdale (Toronto, 3401 Dufferin Street Unit #29)
23 iunie 2018, 1 - 4 pm

Vă doriți un job mai 
bun, o schimbare 

profesională sau să 
avansați în carieră?

Librăriile Chapters-
Indigo din Waterloo 
şi Toronto (Yorkdale) 
vă invită să o întâlniți 
pe autoarea româncă 
Gabriela Cășineanu 
stabilită în Toronto 
din 2003.
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE 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

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

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

OWNER-OPS
NEEDED

We are seeking experienced dedicated operators with cross 
border Reefer experience. In exchange we provide 24 hour 
catered dispatching, a tailored owner-op service where you 
finally earn what you rightly deserve. 
We currently operate within a 500 miles radius of Toronto, 
hauling with an average round trip rate of over $3.00/mile.
We accept any truck from any year, so long as your able to 
properly maintain your equipment, and provide solid uptime.
Bring your own truck and trailer and earn 87% of gross.
Bring your truck and use our trailer and earn 75% of gross.
Company Fuel Cards Provided.

Please contact George 647-539-1814

SCHOMBERG
Moşii de Vară

Sambata 26 Mai, ora 11:00 ridicăm parastase la Biserică.
În Sâmbăta dinaintea Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt, Biserica face din nou 
pomenirea generală a morţilor,”Moşii de Vară” rugându-se pentru ei, ca şi ei să 
se bucure de darurile Sfântului Duh, a Cărui pogorâre este prăznuită în ziua 
următoare.
Pentru Parastas aveţi nevoie de: colac, vin, colivă şi  pomelnic.
Alte prinoase date pomană, vor fi duse în sala de mese pentru a fi binecuvântate 
şi împărţite credincioşilor.  
Doamne ajută,

Pr. Ciprian 416-835-1223
www.bisericasfantulilie.com
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- 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, Ehlers-
Danlos, 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

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

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

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

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

Avem sală de aşteptare 
Suntem în business de peste 35 de ani

Oferim SHUTTLE local

TORONTO

Iubiti Fraţi Creştini,
     Biserica “Toţi Sfinţii” din Toronto vă invită la Hram în data de 1 - 3 Iunie 2018. 
Cu această ocazie îl vom avea în mijlocul nostru pe Preasfinţitul  Părinte Ioan 
Casian, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.
    Cu ocazia Hramului vom găzdui în biserica noastra câteva odoare de mare preţ 
şi anume: 
           -Moaştele Sfântului Constantin Brâncoveanu;
           -Moaştele Sfântului Grigorie Dascălul;
           -Moaştele Sfântului Irodion de la Lainici;
           -Acoperământul Sfântului Dimitrie cel Nou ocrotitorul Bucureştilor.
În aceste zile de mare sărbătoare pentru biserica noastră, vă invităm să fiţi alături 
de noi în rugăciune şi în bună petrecere creştinească!

Programul Liturgic
- Vineri 01 Iunie ora:
              19:00 Taina Sfântului Maslu. Închinarea la Sfintele Moaşte.
- Sâmbătă 02 Iunie ora:
              16:00 – Vecernie;
                  17:00 - Simpozion Centenar organizat de Episcopia Ortodoxă a Canadei 
              19:00  – Program artistic – recital de muzică şi poezie.
- Duminică 03 Iunie ora:
                8:30 Utrenie;
              10:00 Sfânta Liturghie;
              13:30 Masa de Hram.
Ca de obicei vă aşteptăm cu meniu tradiţional bogat, cu multă bucurie şi dragoste 
în inima. Cu multă smerenie vă îndemn să contribuiţi cu această ocazie la 
repararea şi îmbunătăţirea bisericii noastre dragi.
Adresa Bisericii: 545 Danforth Road, Scarborough, ON, M1K 1C9
Adresa pentru masa de hram:  76 Ovedrlea Blvd, East York, ON, M4H 1C5
www.totisfintii.com

 Pr. Vasile Aileni
           Consiliul Parohial

HRAMUL
Bisericii TOŢI SFINŢII din Toronto

1 - 3 Iunie 2018

AURORA

PICNIC
Biserica Sfinții 40 de Mucenici din Aurora

2 Iunie 2018

Sâmbătă, 2 Iunie 2018, de la ora 
11.00am, Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 
de Mucenici” vă invită la Picnic.
Va avea loc la Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 
1G0.
Vă așteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere și alte surprize.
Parcul oferă facilități pentru toate 
vârstele. Intrarea în parc costă $5/ 

mașină. Donațiile dumneavoastră vor fi 
folosite pentru achitarea Catapetesmei 
sculptate.
Vă mulțumim pentru suport și 
generozitate!
_______________________________

Pr. Florian Ene 
647-338-6077

Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8
www.bisericaortodoxaaurora.com
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-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

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!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

Articol Publicitar

...continuare din 
numărul trecut

Vânzarea unei 
case este un proces 
complet diferit față 
de cumpărarea ei. În 
timp ce cumpăratul 

unei proprietăți implică sentimente și emoții, 
vânzarea ei se concentrează pe ceea ce agenții 
de listing  numesc maximizarea profitului. Iată 
9 pași ce imperativ trebuie urmați pentru a avea 
succes:
5. Permiteți agentului d-voastră să 
găzduiască open house-uri. Adevărul este 
că nu orice casă este considerată a fi un bun 
candidat pentru un open house. Aici intervine 
profesionalismul și flerul agentului imobiliar. 
Dar dacă acesta vă sugerează și vă solicită așa 
ceva, nu stați deloc pe gânduri și permiteți așa 
ceva. Un profesionist își instalează semnele de 
Open House cu două zile înainte iar în preziua 
open house-ului stă de vorbă cu 5 vecini din 
stânga casei d-voastră, 5 din dreapta și 10 de 
peste drum. V-ți întreba de ce dacă oricum sunt 
semne care informează despre așa ceva. Și de ce 
cu o zi înainte? În primul rând nu toată lumea 
când vine de la serviciu, obosită și flămândă, 
citește din zbor semnele instalate. În al doilea 
rând agentul imobiliar face o impresie bună 
introducându-se personal, amintind vecinilor de 
eveniment, lăsând câte o carte de vizită fiecăruia 
și reamintind tuturor că le stă la dispoziție 
timp de două zile a câte două ore fiecare, iar 
dacă cei invitați au prieteni sau rude care ar 
dori să se mute aproape de ei atunci vor avea 
timp suficient să-i anunțe încă din seara de 
vineri. Mulți cumpărători nu solicită agenților 
programări pentru a vedea o casă dar în schimb 
adoră să meargă singuri sau cu familia la aceste 
open house-uri iar apoi să se îndrăgostească de 
câte o casă. De multe ori ofertele de cumpărare 
apar direct la open house, exprimate verbal sau 

în scris, la câteva ore după eveniment. Dați-vă o 
șansă în plus prin aceste open house-uri!
6. Înainte de a semna contractul de 
listing discutați comisionul ce trebuie să-l plătiți 
agentului imobiliar pe care-l angajați.După ce vă 
lămuriți cu paletaserviciilor aduse de agenteste 
bine să discutați și comisionul. Dar nu vă așteptați 
ca un agent profesionist care vă elaborează un 
CMA de o acuratețe impecabilă, care vă ajută 
la partea de staging, face fotografii și filmări 
profesioniste, postează listingul pe nenumărate 
siteuri de profil (peste 20 de siteuri pentru o 
expunere maximă), pregăteșteopen house-
uri pentru public, nu vă așteptați, repet, să vă 
perceapă un comision minim. Nu sperați că acest 
gen de profesionist va face rabat la comisionul 
lui. De ce? Răspunsul este simplu: pentru că 
nu poate face rabat de la calitatea serviciilor pe 
care vi le oferă. Și mai este ceva: prețul reflectă 
întotdeauna calitatea. Plătiți puțin, aveți parte de 
o proastă calitate a serviciilor, plătiți mai mult, 
aveți parte de o calitate superioară. De multe ori 
am auzit voci care spuneau: “Dar casa mea se 
va vinde oricum”. Adevărat, dar cred că nu vă 
este indiferent dacă se vinde cu $500,000 sau cu 
$580,000. Un calcul matematic simplu spune că 
dacă din $580,000 scădem încă un procent sau 
două în plus pe care trebuie să-l oferim agentului 
profesionist, tot rămânem în buzunar cu mai 
mult decât dacă am plăti un comision mic din 
cei $500,000.
Din păcate foarte mulți proprietari care-și vând 
pentru prima oară casa au ca un prim criteriu 
angajarea agentului imobiliar care le oferă 
cel mai mic comision și care este de acord să 
le listeze casa cu prețul cel mai mare. Acestea 
sunt două greșeli majore dar frecvent întâlnite. 
Iar la sfârșitul procesului de vânzare se miră că 
au obținut un preț mult mai mic decât a obținut 
vecinul care și-a vândut casa în aceeași perioadă 
iar proprietatea celui din urmă nici măcar nu 
arăta așa de bine ca a lui. Voila!
7. Căutați să fiți cât mai flexibili în ceea 

ce privește vizitatul casei de către potențialii 
cumpărători.Cu cât oferiți intervale mai mari 
de timp pentru vizite, cu cât vă dați acordul mai 
repede la solicitarea agenților imobiliari, cu atât 
măriți șansele de a vinde mai bine și într-un timp 
mai scurt proprietatea scoasă la vânzare. Știu 
că la început vi se pare o violare a intimității 
personale gândindu-vă că orice străin vă intră 
în casă, vă deschide dulapurile, vă examinează 
lenjeria, vă vede tigăile din bucătărie și câte 
altele. Dar trebuie să vă gândiți că de acum casa 
nu mai e a d-voastră, că ea nu vă mai aparține. 
Doar de aceea treceți prin tot efortul și câteodată 
disconfortul, ca să o vindeți și să obțineți cât mai 
mult pe ea. 
Nu faceți niciodată greșeala de a rămâne acasă 
atunci când trebuie să vină un client. Cea mai 
bună cale este de a lăsa cumpărătorul împreună 
cu agentul lui să dea un tur în voie, în liniște 
și pace, fără a fi deranjați de ochii exigenți ai 
gazdei. Plecați de acasă atunci când știți că ei 
trebuie să sosească. Tot ceea ce spuneți poate 
fi de multe ori un dezavantaj pentru d-voastră 
plus că agenților de cumpărare le place să se 
desfășoare în liniște, fără interferențe din partea 
proprietarilor.
8. Răspundeți cu promptitudine la 
ofertele primite. Aveți grijă că orice ofertă pe 
care o primiți are inclusă în ea o perioadă de 
irevocabilitate. Agentul d-voastră trebuie să 
cunoască acest termen dar dacă tot discutăm 
de vânzarea unei proprietăți, doresc să vă aduc 
lămuririle necesare. Oferta pe care v-o face 
cumpărătorul are o dată limită după care, în 
cazul în care nu răspundeți, el este absolvit de 
orice obligativitate ce ține de respectiva ofertă. 
Concret, dacă azi primiți o ofertă iar ea are 
trecută perioada de irevocabilitate ca fiind mâine 
la orele 05:00 pm, cumpărătorul se angajează 
să aștepte răspunsul d-voastră și este legat legal 
de oferta făcută până mâine la 05:00 pm. Dacă 
primește o acceptare din partea d-voastră până la 
ora stabilită înseamnă că afacerea este perfectată. 

Dacă trece ora 05:00 pm el este dezlegat de orice 
responsabilitate și își poate îndrepta privirea 
spre o altă casă. În cazul în care îi dați un 
răspuns pozitiv dar acesta vine după perioada de 
irevocabilitate iar cumpărătorul refuză să-i mai 
dea curs, nu-i puteți reproșa nimic, deoarece el 
a ieșit din sfera irevocabilității. Atenție! Ofertele 
primite pot avea perioade de irevocabilitate 
diferite, de la câteva ore la 48 de ore iar în cazuri 
mai rare chiar și mai mult. Cu mare grijă trebuie 
negociați termenii ofertei dar și timpul. Un agent 
imobiliar profesionist se descurcă cu ușurință 
prin toate aceste meandre ale segmentului 
imobiliar.
9. Organizați-vă mutarea cu mult timp 
înainte.A venit și momentul fericit – ați primit 
o ofertă generoasă care vă satisface cerințele 
financiare. O acceptați și urmează ca în terment 
de 2-3 luni să semnați actele și să vă mutați. 
Organizați-vă din timp și nu lăsați totul pe ultima 
zi sau săptămână. S-ar putea să fie prea târziu 
și mutarea să vă devină un coșmar. Un agent 
imobiliar profesionist vă poate ajuta și în acest 
caz. Are conecțiile necesare și vă recomandă 
persoanele sau companiile de care aveți nevoie.
Nu uitați! Puteți începe împachetatul cu zile 
bune înainte de a scoate casa la vânzare, atunci 
când vă ocupați de staging. Asta vă conferă o 
pace interioară și un confort de moment. Oricum 
procesul de vânzare a casei are partea lui de 
stress. Mult succes!

Pentru sfaturi suplimentare, statistici, analize 
comparative de market, informații de orice 
fel din domeniul imobiliar (rezidențial sau 
comercial) sau dacă doriți să apelați la serviciile 
mele, mă puteți contacta pe mobil la nr. 519-
722-2545 sau la office: 519-744-7133. E-mailul 
meu este adrianflorea3@gmail.com. Sunt al 
d-voastră Adrian Florea - A Realtor – A Drone – 
A Home și vă stau oricând la dispoziție cu mare 
plăcere ca să ne ocupăm de-o casă.

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

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

EmilBalea@insurefinancial.ca
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Inaugurarea Centrului Cultural 
Român Banatul din Kitchener, 
după recentele renovări, a avut loc 
sâmbătă, 12 mai 2018. La slujba de 
sfinţire au fost prezenţi preoţii Ionuţ 
Maerean, Dumitru Ichim, Florian Ene 
şi Iulian Stoica. A urmat un program 
artistic cu participarea grupurilor de 
dans Hi Trend, A.R.O.Y. Kitchener, 
Doina din Hamilton şi ARTA. Seara 
a continuat cu muzică, dans şi voie 
bună asigurate de formaţia Terra 
din Toronto şi D.J. Chica (mulţumim 
Felicia Stepan). Oaspeţii noştri au fost 
serviţi cu preparate la grătar, printre 
care şi tradiţionalii mititei, pregătiţi cu 
multă dragoste de voluntarii Bisericii 
Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener, 
cărora le mulţumim pe această 
cale. De asemenea, mulţumim 
sponsorilor noştri Cristina Pekurar 
(Dorel’s Foods), Joseph Balan (The 
Cooperators), Luminita Mironescu 
(Investia), Hector Lopez (Get a 
Better Mortgage), Daniel Ghionoiu 
(Natural Stone City) şi în special 
domnului Cornel Cosma (New Age 
Robotics), donatorul principal al 
renovărilor. Bunul Dumnezeu să vă 
binecuvinteze pe toţi! 

Preot Paroh Ionuţ Maerean

KITCHENER

Inaugurarea Centrului Cultural 
Român BANATUL din Kitchener



NIAGARA
Niagara Folk Arts Festival - cel mai longeviv festival 
multicultural din Canada a avut loc în perioada 3-27 mai 
2018. Sub auspiciile festivalului, Românii din Niagara 
au găzduit pe 19 mai Romanian Open House şi prin 
amabilitatea unui număr mare de sponsori şi vendori dar 
mai ales prin munca voluntară a membrilor comunităţii, 
au creat un eveniment de neuitat. Le mulţumim tuturor 
pe această cale, sunt prea  mulţi pentru a fi enumeraţi 
fără a uita pe cineva. O să o menţionăm doar pe 
Ambasadoarea noastră Dra Annalynn Plopp care a 
reprezentat comunitatea românească la evenimentele 
altor comunităţi cu energie, cu graţie, cu bucurie şi cu 
multă responsabilitate. 
Am fost plăcut surprinşi de numărul mare de 
participanţi care ne-au onorat cu prezenţa la Open 
House,  români din Niagara, Toronto şi GTA, canadieni 
şi membri ai altor comunităţi iubitori de gastronomie şi 
artă tradiţională, oficialităţi ale festivalului, membri ai 
administraţiei locale şi federale, menţionăm prezenţa 
D-lui Jim Diodati, primarul oraşului Niagara Falls şi a 
D-lui Wayne Gates, Ontario MPP. 
Apoi notabilă a fost reacţia acestora la gustul şi 
varietatea mâncărurilor româneşti, şi la spectacolul 
de dans susţinut cu măiestrie de Ansamblul “Doina” 
şi Grupul de Copii “Hora” din Hamilton, cărora le 
mulţumim din suflet nu numai ca au creat o atmosferă 
extraordinară dar şi pentru că ne-au arătat cum se 
păstrează şi se transmit mai departe tradiţiile româneşti 
autentice. Dovada că toţi oaspeţii s-au simţit bine a fost 
că odată veniţi, le-a fost greu să plece şi pe parcursul 
zilei s-au tot adăugat mese pentru a acomoda fluxul de 
oaspeţi.  A fost extraordinar! Dovadă că şi noi, gazdele, 
ne-am simţit bine, am cântat, am dansat, am pictat şi 
modelat în lut alături de oaspeţi, până târziu. 
Sărmăluţele cu mămăliguţă, smântână şi ardei iute 
au fost de departe cele mai căutate, dar am fost 
complimentaţi pentru toate felurile de mâncare oferite: 
mititei, cârnaţi, varză călită, fasole scăzută, ardei 
umpluţi şi sortimentele de desert: cozonac, plăcintă cu 
brânză şi mere. 
Au răsunat pe parcursul zilei sunetele naiului, 
taragotului, vioarei lui Enescu şi au fost proiectate 
clipuri muzicale cu melodii populare din toate colţurile 
României. Ele au energizat sala la dans în numeroase 
ocazii şi oamenii şi-au dat mâna şi au încins spontan 
hora românească, bătuta, braşoveanca, ciuleandra 
sau dansuri făgărăşene, moldoveneşti, dobrogene şi 
oşeneşti.  
Copiii au ajutat foarte mult, au participat cu bucurie 
la toate activităţile şi s-au bucurat de un colţ dedicat 
artelor tradiţionale româneşti. Mulţumim Veronica 
Lupu şi Sarah Simionescu pentru coordonarea 
workshopurilor de pictură pe sticlă şi modelare în lut. 
Aceste activităţi au fost în sine o mărturie a modului 
de viaţă românesc, a rolului pe care îl joacă familia în 
comunitate şi a bucuriei românilor de a trăi şi a crea.
Suntem fericiţi că am reuşit să exemplificăm toate 
aceste idei în cadrul festivalului, a cărui scop este 
chiar de a sublinia bogăţia, diversitatea şi libertatea 
de exprimare şi creaţie a diferitelor comunităţi în 
societatea canadiană.  Noi credem că este important 
a se înţelege că suntem extrem de privilegiaţi să avem 
oportunitatea să ne manifestăm româneşte în ţara 
noastră de adopţie şi că suntem şi mai norocoşi că 
avem printre noi mulţi, foarte mulţi români care sunt 
dispuşi să pună resurse financiare,  efort şi pasiune în 
a crea şi duce la execuţie acest gen de evenimente. În 
numele Comunităţii Române din Niagara, le mulţumim 
tuturor celor care au participat în orice fel la succesul 
acestui crâmpei de românism în Canada. 

Florin Largeanu – Preşedintele Consiliului Parohial 
al Bisericii Ortodoxe Române din Niagara Falls

şi Ruxandra Nicolescu – Preşedinte Romanian 
Community of Niagara

Niagara Folk Arts Festival



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI 
la

Dorel’s Food

IN MEMORIAM
Diana Otilia Secăşan

5 oct 1973 - 17 mai 2018
Ne-ai părăsit mult prea devreme. 
Vei rămâne veşnic în amintirea 
noastră. Dumnezeu să te 
odihnească în pace !          Radu şi Sabin 
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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.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

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.

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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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este o perioadă a surprizelor 
neplăcute, în care boala te poate lua 
pe nepregătite, în cele mai nepotrivite 
momente. Dragoste: Acordă-i partenerului 
mai multă atenţie şi înţelegere, altfel poţi 
suferi şi tu. Financiar: Succesul depinde 
mult de imaginea pe care o laşi lumii, deci 
fii sigur pe tine şi arată ce poţi.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă de sănătate 
nu se întrevede la orizont. Dragoste: Nu 
e una dintre cele mai propice perioade 
pentru nativii Taur din punct de vedere 
sentimental. Financiar: Perspectivele sunt
promiţătoare şi toţi ai casei participă, alături 
de tine, să adunaţi sumele respective.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te trezeşti 
cu o febră musculară sau cu stări de 
totală devitalizare. Dragoste: Partenerul 
e dator să te menajeze, să te susţină şi să 
te încurajeze, însă tu nu faci niciun efort 
pentru a vedea care sunt problemele lui. 
Financiar: Ar trebui să-ţi mai achiţi din 
datorii.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Posibil să fii nevoit să iei măsuri 
mai drastice ca să renunţi la ceva ce nu-
ţi face bine. Dragoste: Eşti extrem de 
tăcut. Tăcerea aceasta ascunde o suferinţă 
profundă, pe care, deocamdată, nu o poţi 
alina. Financiar: Banii conţin o oarecare 
notă de mister, de necunoscut, ca şi cum 
ţi-ai câştiga existenţa din două surse.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Durerile acute nu te vor lăsa în 
pace, unele palpitaţii te pun pe gânduri iar 
riscul de a te îmbolnăvi creşte din cauza 
stresului. Dragoste: Eşti greu de mulţumit
din toate punctele de vedere şi dai ceva 
semne de egoism şi chiar de posesivitate 
agresivă. Financiar: E de preferat să amâni 
orice acţiune până spre jumătatea lui 
aprilie.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o sensibilitate la infecţii 
şi intoxicaţii iar graba şi imprudenţa îţi 
pot aduce accidentări. Dragoste: Fiind 
o perioadă foarte încărcată emoţional, 
nu sunt excluse suferinţele din dragoste. 
Financiar: Stai destul de bine financiar, dar 
dacă te gândeşti la un împrumut recurge la
cineva apropiat. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta experimente, 
abţine-te de la cure şi tratamente dure sau 
neomologate. Dragoste: Eşti în acord 
deplin cu persoana iubită sau cu persoana 
care te interesează pe plan sentimental. 
Financiar: Nu lăsa bunuri la îndemâna unor 
persoane suspecte şi nu împrumuta oricui.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu sunt elemente majore 
care să-ţi influenţeze starea de sănătate. 
Dragoste: Eşti privilegiatul astrelor în 
privinţa iubirii, dar nu e neapărat vorba 
de găsirea acelei jumătăţi mult sperate. 
Financiar: Manipulează banii doar pe baza 
unor documente clare, nu te juca cu legea. 
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu te încăpăţâna să spui ca ai 
tu leac la orice boală, depăşeşte-ţi frica de 
doctor. Dragoste: Neînţelegerile se ţin lanţ 
în cuplu, de aceea ar fi bine ca la primele 
semne de ceartă să te retragi, să te prefaci 
că nici nu ai auzit acuzele sau răutăţile 
partenerului. Financiar: Nu stai nici mai 
bine, nici mai rău cu banii.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu sănătatea ta te preocupă mai 
mult, tu eşti în formă bună, ci mai mult cea 
a părinţilor, a celor dragi care nu se simt 
tocmai bine. Dragoste: Această perioadă va 
fi mai dificilă, căci nevoia ta de schimbare 
nu e resimţita în aceeaşi măsură de către 
partener. Financiar: Nu refuza nicio muncă
din care pot apărea şi bani, nu numai 
satisfacţii.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenţie, nervii pe care ţi-i faci 
din orice au efect şi asupra sănătăţii. 
Dragoste: Relaţia cu sexul opus e mai 
greu de gestionat, şi asta numai din cauza 
schimbărilor tale de spirit. Financiar: Ai o
situaţie bună, dar ar fi bine să exerciţi 
prudenţă deoarece se anunţă o creştere 
majoră a cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Va trebui sa iei nişte decizii 
drastice prin care dai dovadă de mai multă 
grijă pentru sănătatea ta. Dragoste: Eşti 
dispus să joci pe două fronturi fără niciun 
proces de conştiinţă. Financiar: Cu banii 
nu se poate spune că ai prea multe motive 
de satisfacţie, deci trebuie să te descurci cu 
puţin.

TORONTO
Biserica “Sf.Ioan Evanghelistul” din Toronto vă 

invită la

PICNIC
Sâmbătă, 2 Iunie 2018, de 
la ora 11:00 am, Biserica “Sfântul Ioan 
Evanghelistul” vă invită la PICNIC.
Va avea loc în Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, 
L0H 1G0. Intrarea este la vest de 
Woodbine Ave., între Bethesda Side 
Rd. și Cedar Ridge Rd.
Amplasamentul pentru picnicul nostru 
este în spatele terenurilor de tenis.
Vă aşteptăm să petrecem o 
zi împreună, într-o atmosferă 
românească, cu mici, bere şi alte 
produse culinare. Oricine doreşte 
să completeze meniul cu produse 
preparate acasă, mai ales garnituri, 

salate sau dulciuri, este binevenit.
Parcul oferă facilităţi pentru toate 
vârstele: terenuri de tenis, fotbal, 
volei, baschet, piscină pentru copii şi 
adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe 
malul lacului. Intrarea în parc costă 
$5/maşină.
Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru viitorul lăcaș al bisericii noastre.

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

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu
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CE ÎNSEAMNĂ „ORGANIC”?
  Cuvântul „organic” se referă le felul 
în care sunt crescute și procesate 
produsele agricole precum fructe, 
legume, cereale, lactate și carne. O 
agricultură organică se bazează pe 
următoarele patru principii generale, 
stipulate în ghidul Organic production 
systems, General principles and 
management standards, întocmit de 
guvernul Canadei (Canadian General 
Standards Board):
■ Principiul sănătății: agricultura 
organică trebuie să susțină și 
să sporească sănătatea solului, 
plantelor, animalelor, oamenilor și 
planetei, ca un tot unitar, indivizibil;
■ Principiul ecologic: agricultura 
organică trebuie să se bazeze pe 
cicluri și sisteme ecologice vivante, 
să lucreze cu ele, să le emuleze și să 
ajute la consolidarea lor;
■ Principiul echității: agricultura 
organică trebuie să se dezvolte pe 
relații ce asigură echitatea șanselor și 
echitatea în ceea ce privește mediul 
nostru comun;
■ Principiul grijii: agricultura 
organică trebuie practicată sub 
semnul precauției și responsabilității, 
pentru a proteja sănătatea și 
bunăstarea generațiilor prezente și 
viitoare și mediul înconjurător.

  „Organic” așadar este un termen 
complex, care face referire la mai 

multe valori, nu doar la alimente fără 
pesticide și îngrășăminte sintetice. 
În practică, aceste principii se 
traduc într-un set de reguli specifice, 
referitoare la condițiile în care 
sunt crescute animalele de fermă, 
felul în care acestea sunt hrănite, 
transportate și sacrificate; modul în 
care culturile de cereale, legume 
și fructe sunt produse, recoltate, 
procesate și stocate; modalitățile de 
tratare a dăunătorilor și bolilor; ce 
substanțe, metode și ingrediente nu 
trebuie folosite; și ce factori de mediu 
trebuie luați în considerare.
  Este vorba de un sistem de producție 
care pe lângă preocuparea pentru 
sănătatea umană promovează un 
tratament uman pentru animalele 
de fermă și ajută la prezervarea 
microbiologiei solului și a diversității în 
natură, la prevenirea eroziunii solului, 
a înmulțirii dăunătorilor și contaminării 
apei, și la utilizarea unei cantități mai 
mici de energie decât agricultura 
convențională.
  Iată esențialul a ceea ce o producție 
organică interzice: pesticidele și 
fertilizatoarele sintetice, nămolul de 
canalizare (sewage sludge, folosit 
în agricultura convențională ca 
fertilizator), hormonii de creștere 
pentru șeptel, ingineria genetică, 
clonarea animalelor sau utilizarea 
produselor lor, procesarea excesivă 
a alimentelor, folosirea ingredientelor 

și a conservanților artificiali, iradiația 
(utilizată pentru prezervarea 
alimentelor și eliminarea unor 
paraziți). Antibioticele sunt și ele 
interzise, cu excepția situațiilor de 
urgență, în anumite condiții.
     Iată și esențialul a ceea ce o 
producție organică presupune: 
rotirea culturilor pentru a echilibra 
nutrienții din sol și a reduce 
dăunătorii; compostarea și utilizarea 
îngrășămintelor verzi, pentru a da 
nitrogen și materie organică solului și 
pentru a preveni uscărea pământului 
și eroziunea sa; folosirea insectelor 
benefice și a metodelor mecanice sau 
manuale de a controla dăunătorii și 
buruienile.

CUM SUNT REGELEMENTATE 
PRODUSELE ORGANICE ÎN 
CANADA?
  În 2009, Agenția Canadiană de 
Inspectare a Alimentelor a adoptat 
un set de reguli (Organic Products 
Regulations, www.laws-lois.justice.
gc.ca) menite să alinieze produsele 
agricole canadiene destinate 
exportului la cerințele stricte ale 
Uniunii Europene. În același timp, 
a fost adoptată și eticheta Canada 
Organic pentru a atesta produsele 
certificate potrivit acestor noi norme.
  Reglementările federale din 2009 
au fost integrate Legii produselor 
agricole (Agricultural Products 
Act) și sunt  aplicate împreună 
cu Organic Production Systems - 
General Principles and Management 
Standards (mai pe scurt Canadian 
Organic Standards), în care sunt 
specificate practicile de producție 
care trebuie urmate pentru ca un 
produs să fie considerat organic. Tot 
acest sistem de reguli este cunoscut 
sub denumirea de Canada Organic 
Regime și poate fi consultat pe site-
ul guvernului canadian, la www.
inspection.gc.ca.
  Regulile federale se aplică doar 
producătorilor care vor să utilizeze 
eticheta Canada Organic, un 
instrument de marketing foarte 
valoros în ziua de azi, și care își vând 
produsele în alte provincii și teritorii 
canadiene sau le exportă în alte țări. 
Alimentele produse și vândute în 
interiorul aceleiași provincii cad sub 
incidența reglementărilor provinciale. 
Există însă câteva provincii - 
Quebecul, alături de British Columbia 
și Manitoba - care au ales să aplice 
normele federale chiar și pentru 
produsele ce rămân pe teritoriul lor.
  De menționat că înainte de Organic 

Products Regulations adoptate în 
2009, certificarea era voluntară iar 
organismele ce o acordau nu trebuiau 
să fie neapărat acreditate de către 
Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA).
 Există în prezent 19 organisme 
acreditate de CFIA - canadiene, 
americane, europene și sud-
americane. Există, de asemenea, și 
trei agenții însărcinate cu verificarea 
și monitorizarea acestora. Ambele 
liste sunt disponibile pe site-ul 
guvernamental www.inspection.
gc.ca.
  Pentru a-și păstra certificarea 
organică, un producător trebuie să se 
supună inspecțiilor anuale efectuate 
de organismele de resort și, desigur, 
să opereze conform normelor în 
vigoare.

CE PRODUSE POT PURTA 
ETICHETA
„ORGANIC”?
  Afișarea acestei etichete nu este 
obligatorie, așa că, în teorie, pot exista 
produse certificate organic care nu o 
poartă; în practică, acest lucru este 
destul de rar.
    Doar produsele cu un conținut 
organic în proporție de cel puțin 95% 
pot fi clasificate ca atare și se pot 
prevala de logoul „organic”. Numele 
organismului care le-a certificat 
trebuie să fie înscris pe etichetă.
  Produsele cu mai multe ingrediente 
și cu un conținut organic cuprins 
între 70-95% pot utiliza sintagma: 
„organic în proporție de xx%”. Ele nu 
pot afișa eticheta Canada Organic, 
însă certificarea lor este obligatorie, 
așa că numele organismului care le-a 
certificat trebuie specificat. 
  Produsele cu mai multe ingrediente 
și cu un conținut organic sub 70% se 
pot folosi de cuvântul „organic” doar în 
lista de ingrediente. Aceste produse 
nu trebuie certificate și nu pot purta 
eticheta Canada Organic, însă orice 
ingredient afișat ca organic trebuie 
certificat.
  Pentru alimentele neîmpachetate - 
fructe și legume, de exemplu, într-o 
piață - certificatul care atestă calitatea 
lor organică trebuie afișat la punctul 
de vânzare.

CARE SUNT REGULILE PENTRU
PRODUSELE IMPORTATE?
Standardele de certificare organică 
variază de la țară la țară și sunt 
adaptate solului și condițiilor climatice 
locale. În regulă generală, o firmă 
care dorește să-și vândă produsele

Ce înseamnă un produs certificat
Din 2009, Canada are un nou set de măsuri menite 
să reglementeze producerea și vânzarea alimentelor 
organice, vegetale sau animale. Ce însemnă că un aliment 
este organic? Este el mai nutritiv? Are mai puține calorii? 
Cum funcționează sistemul canadian de certificare 
organică? Iată câteva din întrebările a căror răspunsuri 
vom încerca să le furnizăm în acest articol.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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organic în Canada?
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

într-o țară străină trebuie să se 
conformeze regulilor acesteia. 
   Unele țări au însă acorduri prin care 
își recunosc reciproc standardele, cum 
este cazul Canadei și Statelor Unite. 
Prin urmare, produsele certificate ca 
organice de către U.S. Department of 
Agriculture sunt acceptate ca atare în 
Canada și viceversa.

ORGANIC SAU LOCAL?
   Ideal, amândouă. Ecologiștii pledează
mereu pentru un consum local, căci 
acesta taxează mediul mult mai puțin. 
Gândiţi-vă la distanţa pe care unele 
dintre alimentele pe care le consumăm, 
inclusiv cele organice, trebuie să o 
parcurgă pentru a ajunge pe mesele 
noastre. Transportul acestor produse 
contribuie la creşterea emisiilor 
de dioxid de carbon, principale 
responsabile pentru crearea efectului 
de seră. O roşie sau o căpşună crescută 
în California şi vândută la Montreal 
călătoreşte aproape 4,000 de kilometri 
iar camionul care o transportă produce 
peste 3,000 de livre de dioxid de carbon 
din emisiile de diesel/benzină.
   La ora actuală însă, condițiile climatice,
agricole și de politici comerciale ale 
Canadei fac ca aproximativ 70-80% din
alimentele organice ce se găsesc aici 
pe piață să fie importate, în principal din
Statele Unite. Majoritatea exporturilor 
organice canadiene o reprezintă 
cerealele, care merg pe piața 
europeană.

ETICHETA ORGANIC ȘI 
„CHIMICALELE”
  Există o listă întreagă de substanțe 
interzise în producția organică, 
precum pesticidele sintetice, dovedite 
sau considerate că ar putea avea un 
potențial toxic pentru om și mediu 
- defolianți și desicanți, fungicide, 
insecticide etc. Oricât de bine 
concepute și bine aplicate ar fi regulile 
pentru practicarea unei agriculturi 
organice, este imposibil ca produsele 
rezultate să nu conțină vreo urmă de 
substanțe interzise. Aceasta deoarece, 
din păcate, mare parte din apa, aerul 
și solul nostru sunt deja contaminate 
cu reziduuri chimice. Din acest motiv, 
nu se poate vorbi de produse organice 
care să fie 100% fără astfel de reziduuri. 
Nu există la ora actuală o garanție în 
acest sens și nu va exista atâta timp 
cât majoritatea producției agricole va 
rămâne convențională - autoritățile 
canadiene nu ascund acest lucru, ci îl 
afirmă în Canadian Organic Standards.
   Rețineți însă că „organic” înseamnă 
mai mult decât neutilizarea unor 
chimicale. Organic înseamnă și rotirea 
culturilor, și grija pentru viața viitoare a 
solului, și nu în ultimul rând, grija pentru 
un tratament uman acordat animalelor 
de fermă.

ORGANIC ȘI NATURAL NU 
ÎNSEAMNĂ ACELAȘI LUCRU
    În general, atunci când un aliment 
folosește termenul „natural” înseamnă 
că nu conține arome artificiale sau 

conservanți, fără însă a face vreo 
referire la metodele sau materialele 
utilizate pentru producerea sa. El nu 
este deci organic.
 În aceeași măsură, etichetele 
„freerange” sau „hormone-free” nu 
înseamnă organic. E adevărat că 
pentru a beneficia de calificativul 
„organic” carnea de vită, de exemplu, 
trebuie să provină de la vaci care nu au 
fost injectate cu hormoni de creștere și 
care au păscut liber cel puțin 120 de 
zile pe an, însă acestea sunt doar două 
din standardele pe care o certificare 
organiză le implică.

SUNT ALIMENTELE ORGANICE MAI 
BOGATE ÎN NUTRIENI? AJUTĂ LA 
SLĂBIT?
   Producătorii de alimente organice 
nu pot emite vreo pretenție în ceea ce 
privește slăbitul. „Organic” nu are de-a 
face cu conținutul caloric al mâncării 
sau cu arderea grăsimilor, așa cum 
unele site-uri îndoielnice o afirmă.    
     De asemenea, în Canadian Organic 
Standards se stipulează foarte clar că 
producătorii de alimentele organice 
nu pot emite vreo pretenție vizavi de 
calitatea lor nutrițională, căci ele nu 
sunt testate în acest sens în procesul 
de certificare.
   Totuși, există din ce în ce mai multe date 
ce par să indice că mâncarea organică 
poate fi benefică sănătății umane, 
comparativ cu cea convențională. 
Studiile întreprinse până acum au 
relevat unele diferențe nutriționale, însă 

informația este insuficientă pentru a 
trage concluzii cu privire la felul în care 
aceste diferențe se traduc la nivel de 
beneficii pentru sănătate.
    Iată care ar putea fi câteva din aceste
potențiale beneficii:
■ Nutrienți. Există studii care au arătat 
că alimentele organice sunt mai bogate 
în nutrienți decât cele convenționale. 
Diferențele observate sunt în general 
mici sau moderate, cu excepția 
anumitor tipuri de flavonoide, substanțe 
cu proprietăți antioxidante, unde 
creșterea observată este semnificativă.
■ Acizi grași omega-3. Felul în care 
șeptelul organic este hrănit, ca de 
exemplu iarbă și lucernă pentru vite, 
determină un nivel mai mare de acizi 
grași omega-3, un tip de grăsime benefic 
pentru inimă. Aceste cantități sporite de 
omega-3 se găsesc în carnea organică, 
precum și în produsele lactate și ouăle 
organice.
■ Metale toxice. Cadmiumul e un 
element chimic toxic ce se găsește 
în mod natural în sol, de unde este 
absorbit de plante. Potrivit mai multor 
studii, cerealele organice conțin un 
nivel semnificativ mai mic de cadmium,
însă nu și fructele și legumele organice.
Cantitatea mai mică de cadmium din 
cerealele organice s-ar putea explica 
prin absenţa îngrășămintelor sintetice, 
interzise în agricultura organică.
■ Pesticide. Comparativ cu fructele, 
legumele și cerealele convenționale, 
cele organice au un conținut net inferior 
de reziduuri de pesticide. Efectele 
acestor diferențe la nivel de sănătate 
umană nu sunt însă clare, deoarece 
chiar și pentru alimentele convenționale 
există reguli stricte privind maximul de 
reziduuri permis. 

    Mâncarea organică nu e un moft sau 
o modă trecătoare. Beneficiile ei sunt 
tot mai multe și evidente și au de-a 
face cu felul în care ea este produsă: 
prin practici ce protejează ciclurile 
resurselor, sprijină echilibrul ecologic, 
ajută la menţinerea biodiversităţii și 
contribuie la împrospătarea fertilității 
solului grație interzicerii pesticidelor și 
fertilizatoarelor toxice și sintetice.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la 
televizor. Reprogramez Tv Box, instalez şi 
ofer postgaranţie.
Pretul unui aparat $150 sau $190.
Instalarea incepind cu $20.

Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon:
              416-800-0832 sau
           519-594-1712
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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).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

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.

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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, asociaţia ARTA din Kitchener

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

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.

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

Concursul
Cel mai bun elev român

la a opta ediţie
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

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)

116 Queen st. North Kitchener

Părea
că umbra cântecului ar fi fost
ce-ar fi putut să treacă-n
vlăstarul meu din alte vieți
însingurarea albă de mesteacăn.

- Iubire,
‘nainte de-a fi soare ce ai fost?
Pe apa ta din care n-a gustat vreun nor,
Cel fără de-nceput
din chipul Lui răsfrânt
te-a plăsmuit să-mi fii
doar salcie, sau înger păzitor?
Iubire, cine ești?
Tu știi?

- Sunt crucea ta

și chiar de te-ai ascunde în pământ,
pe lemnul tău în ziua de Florii
îmi voi deschide, fără chei,
un roi întreg de motocei.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

SUNT UMBRA UNUI CÂNTEC CE VOI FILocaţiile 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

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).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

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: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

ROM CAR Automotive din 
Kitchener aduce la comandă 
orice maşină de la Auction.

Masini în stoc:
2012 Ford Focus
2010 Kia Soul
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2010 Kia Forte
2007 Honda Civic

CAUT PERSOANĂ 
serioasă pentru îngrijire doamnă în vârstă la 
domiciliul meu în North York. Informaţii la tel. 

(647) 882-1170

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

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

519.781.2929

SOLD

SOLD

2010 Kia Soul 4u,
Safety, E-test, Very 
well mentained, 
Very clean, No rust, 
Power windows 
doors mirrors 
sunroof, Tinted 
windows, Aluminium 
rims, Premium 
brakes, 127000Km, 
5999$

THIS MONTH SPECIAL

Angajez AZ driver cu experienta pentru 
curse Canada- USA, plata 50 centi curse peste 1000 
mile (dus/intors), 60 centi pentru curse intre 600-1000 
mile (dus/intors) si 70 centi pentru curse pana in 600 
mile (dus/intors). Contact; 716.560.0811 Marius

SOLD

CAUT JOB
Am experienţă în renovări interioare, în landscape şi peste 
15 ani de experienţă ca eletrician.
Pentru info: Ghiţă 289-244-4148

Now we offering finance at very low 
interes,good credit or bad credit in 3 
hours you will be approved.



HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Tel:519-569-8899
Cell:519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

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 

education. 

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.

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
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

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

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

NOU: Avem produse marca RÂURENI


