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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

* Miercuri 29 aug. - Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul * Sâmbătă 1 sept. - Începutul Anului Bisericesc * Sâmbătă 8 sept. - Naşterea Maicii Domnului *

$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
6 Septembrie 2018
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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

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
pag.9

Picnicul Asociaţiei 
Româneşti RCL din London

pag.8

pag.3
Picnicul Asociaţiei Graiul Românesc din Windsor
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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

Incultura de pe tarlaua cultivată

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!

N-o sa va vina sa credeti, dar la TVR 
inca exista emisiunea Viata Satului, care 
e facaluita de vreo zece redactori. Plus 
restul echipei, nu ma mai toc in amanunte. 
Duminica, m-am trezit suficient de tarziu 
ca sa spun ca am facut ochi abia la pranz 
si suficient de devreme ca sa mai prind o 
halca de reportaj agricol la TVR, cum va 
spuneam.

Ecranul era ocupat de un lord incostumat 
si incravatit, care discuta cu un microfon. 
Il ascultam si nu intelegeam nimic, 
deci existau doua variante: fie nu ma 
trezisem bine inca, fie domnul vorbea 
limba slovaca. Pana la urma, am gasit si 
a treia varianta, cea mai vivace: domnul 
glasuia in limba romana, dar batea campii 
– la propriu si la figurat, aflandu-se el 
chiar pe o tarla. Dumnealui ne-a explicat 
pe neintelesul nostru: “Peste 16% din 
zahar creste parte a unui tabel conform 
cu situatia”. Reporterul – sau, ma rog, 
persoana care tinea microfonul sub botul 

invitatului – nu s-a sinchisit sa-l intrerupa 
si sa-l roage frumos sa ne traduca in limba 
romana nestupida aforismul despre sfecla. 
Drept care n-am avut incotro, am ramas 
agatata de emisiune, fiindca trebuia sa-mi 
clarific niste adevaruri fundamentale.

“Noi aducem samanta direct din 
Germania, nu lucram cu firme din 
Romania”, se bate cu pumnu-n nodul 
cravatei acelasi intreprinzator. Parca era 
vorba sa incurajam agricultura neaosa, 
dar se pare ca, pana la urma, sponsorul are 
ultimul cuvant si primul rasad.

Expertul continua nestingherit: “Stim 
cu totii ca sfecla de zahar este un mare 
consumator de ingrasaminte chimice”. 
Stau si ma gandesc de unde am putea sa 
“stim cu totii”, cum crede domnia-sa. 
Poate dumnealui a absolvit vreun liceu de 
sfeclocultura sau a dezlegat foarte mult 
rebus, ma rog. In orice caz, eu, una, nu 
ma mandresc catusi de putin cu aceasta 
eruditie, imi plec fruntea, smerita, in fata 
adevaratelor valori perene.
Iata ce mai aflam de la distinsul intervievat 
de la Viata Satului: “Vreau sa amintesc asa 

o chestie de istorie, dar reala”. De unde 
reiese ca domnia-sa nu considera istoria ca 
fiind un domeniu ce-ar avea vreo minima 
legatura cu realitatea, de-aia si foloseste 
adversativul “dar”.

A slobozit asadar si “chestia de istorie”, 
mai degraba o curiozitate: “Coca-Cola – 
nu stiu daca mi-e permis sa-i spun numele, 
dar ma rog, n-are importanta – nu accepta 
decat zahar de sfecla, care are un continut 
mai scazut de cenusa!”. Bun, deci, cu alte 
cuvinte, am voie sa spun Coca-Cola? Nu 
ca mi-ar pasa! Uite ca spun: Coca-Cola-
Coca-Cola-Coca-Cola, hohoho! Suntem 
la TVR, care ia cele mai putine amenzi 
de la CNA, lasa ca trebuie sa fie si ceva 
nereguli, macar asa, de ochii lumii. Mai 
departe: cola nu accepta zahar decat dintr-
asta de sfecla, care va sa zica! E drept ca 
cica accepta cam mult, aud din alte surse 
ca un pahar are vreo opt lingurite de 
zaharel, dar cui nu-i convine n-are decat 
sa bea de-aia cu aspartam. Si, prin urmare, 
divulgaram la Viata Satului ca zaharul 
contine cenusa. Sper ca macar asta sa ne 
convinga sa-l halim mai cu mila!
Emisiunea e bucolica, doldora de mielusele 

si vacute, iti vine sa le iei acasa. Ni se 
prezinta, la final, si revista Ferma. Arata ca 
Neckermann-ul, in vremea lui de glorie. 
Intr-o epoca in care publicatiile tiparite o 
mierlesc pe capete, revista Ferma rezista 
la orice vitregie, ca Rasputin. Citesc si pe 
site-ul lor, ca uite-asa isi fac unii rost de 
utilizatori noi, siderand audienta: “Revista 
Ferma – publicatie lunara cu distributie 
nationala, prezenta de noua ani pe piata 
romaneasca, editata intr-un tiraj de 
22.000 exemplare, 116 de pagini format 
A4, full color. Revista contine informatii 
din domeniul agro-zootehnic, tehnologii 
agricole, reportaje, interviuri, opinii si 
legislatie agricola”.

Alice, uite ce-mi trecu mie prin cap: hai 
sa scoatem si noi o revista glossy de 
agricultura, cu rubrici interesante, gen 
pictorial agro-trendy, cu dive din mediul 
rural, cu shopping agro-zootehnic si 
cate-un editorial emotionant, despre 
imbunatatirile funciare si inrautatirile 
financiare!

Simona Catrina

Sâmbătă 6 octombrie, orele 5-12 PM.
Niagara on the Lake Community 
Centre
14 Anderson Lane, Niagara-On-The-
Lake, Ontario L0S 1J0
Evenimentul formal anual dedicat 
celebrării toamnei, bucuriei de a trăi, 
munci şi a fi împreună în comunitatea 
română, de încununare a realizărilor 
comunităţii şi oportunitatea de a 
strânge fonduri pentru acţiunile viitoare 
ale Comunităţii Române Din Niagara.
Ca în fiecare an, vă invităm să sărbătoriţi 
cu noi, cu muzică şi dans, mâncare 
bună tradiţională şi internaţională, şi 
ca de obicei, surprize artistice.
Meniul este format din aperitiv, sarmale 
şi felul principal, plus desert.
Cash Bar
Pretul biletului este de CAD 45/adult si 
CAD 35 pentru copii sub 12 ani.

Preţ special pentru masa de 8 
persoane: $340.00
Biletele se pot cumpara 
printr-un mesaj adresat la 
romaniancommuni tyofn iagara@
yahoo.ca şi plata se face prin 
e-interac la aceeaşi adresă de e-mail, 
răspunzând la intrebarea: Care este 
numele evenimentului? Raspuns (intr-
un cuvant) : joyinniagara Veţi primi 
biletele electronic prin e-mail.
Pentru întrebări suplimentare, 
contactaţi-ne pe e-mail sau telefonaţi la 
1 905 353 4933 (Ruxandra Nicolescu) 
sau pe paginile de facebook publice 
ale comunitatii: Romanian Community 
of Niagara şi Comunitatea Română din 
Niagara.
Vă aşteptăm cu drag şi cu culorile 
specifice şi unice ale regiunii Niagara 
toamna!

Joy in Niagara
2018 Thanksgiving edition

Biserica Ortodoxă Română INVIEREA DOMNULUI
din Hamilton, vă invită

Sâmbătă 8 septembrie, Începând cu ora 1.30 p.m.!
2148 Book Rd. West, Ancaster

la

PICNIC
De Sfânta Marie Mică

Invitați speciali:
Interpretul Grigore Zanfir
Ansamblul Folcoric Doina

Grătar asortat, Bere rece, Muzică Românească!
Intrarea gratuită. Toată lumea este binevenită!

www.biserica.ca



23 August * Nr.258 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.3

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

WINDSOR

PICNICUL anual al asociaţiei
GRAIUL ROMÂNESC Din Windsor
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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

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 SIMPLY ELEGANT

Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

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

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la
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We offer specialized Pediatric Care for newborns and children ≤ 18 year-old:
- Newborn and well baby care 
- Vaccinations
- Annual check-ups for children and adolescents 
- General pediatric consultations

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 phenomenon
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory eye 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 our new office located at 1055 Fanshawe Park Road 
West, London, ON, N6G0W7, Suite 205;

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

GENERAL PEDIATRICS & 
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:

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

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

 Expresia “Buca feței” nu îmi aparține 
ea a fost mot-a-mot tradusă și adaptată 
de un prieten bun care s-a dus prea 
repede dintre noi. La începuturi 
vorbeam despre Facebook ca despre 
o cafenea în care ne adunam ca să 
reîntîlnim vechi prieteni, foști colegi, 
amintiri pierdute. Cînd cafeneaua 
a devenit neîncăpătoare, am ieșit în 
piață. Așa apărea Facebook-ul în faza 
următoare: o Agora în care fiecare își 
striga bucuriile și nemulțumirile, fără 
însă a mai asculta la vocile și ideile 
ălora din jur. Celor care aveau nevoie 
de aprecieri, care aveau nevoie de fi 
plăcuți, li s-a făcut pe… plac: cu un 
simplu click au devenit un pic mai 
populari. De asemenea, homofobii, 
misoginii, rasiștii și xenofobii și-
au găsit locul perfect în a-și expune 
mușchii; unii din, și cu motive clare 
și o agendă așișderea, alții, din pură 
naivitate. Așa încît, la ora asta, buca 
feței nemaiîncăpînd în piețele urbei, 
s-a mutat în groapa de gunoi a acesteia 

unde orice trece, merge, se acceptă, 
se comentează și se transformă în, 
chipurile, știre. Fiecare facebukist a 
devenit sau are potențialul de a fi un 
jurnalist, un comentator politic, un 
analist, un medic naturist, un critic 
de artă, un lider spiritual. De ce o 
mai fi nevoie atunci de specialiști 
cu doctorate, școliți prin universități 
renumite, cînd avem specialiștii 
noștri pe facebook? Stau și mă întreb, 
care o fi, după faza gropii de gunoi, 
următoarea locație a bucii feței? 
Poate o dezinfecție totală? Cine poate 
ști? Poate Mark. 
 P.S. Iertare celora cu bune intenții, jos 
pălăria pentru eforturile domniilor 
voastre de a menține o atmosferă 
sănătoasă, atîta cît se poate. 
Cafeneaua este încă deschisă pentru 
dumneavoastră.

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12pm, marţi la 10pm, joi la 7am, vineri la 4am.

pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Buca feţei

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.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

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

CÂMPUL ROMÂNESC

Hramul Capelei de la Câmpul Românesc
este unul din evenimentele care au 
intrat deja în tradiţia şi obişnuinţa 
Românilor care locuiesc în oraşele 
din apropierea Câmpului Românesc: 
Toronto, Kitchener, Hamilton, Pickering, 
Barrie or Oshawa.
Capela Adormirea Maicii Domnului a 
fost neîncăpătoare şi lumea a inconjurat 
Capela ca să poată asculta slujba ţinută 
de preoţii Pr. dr. Dumitru Ichim şi Pr. 
Didel Furtună. Au răsunat codrii din 
împrejurimi când corurile reunite au dat 
răspunsul preoţilor care ţineau slujba.
La sfârşitul slujbei corul a dat slavă 
Maicii Domnului prin cântări de o 
frumuseţe şi o lirică deosebită.
Sutele de Români care au venit la 
această sărbătoare s-au bucurat nu 
numai de o zi cu soare splendidă şi o 
slujbă minunată la capelă, dar şi de 
mâncărurile tradiţionale pregătite de 
membrii Associaţiei Culturale Române, 
organizatoarea evenimentului, precum 
şi de membrii Parorhiei Sf. Maria din 
Kitchener. Copiii au avut bucuria de a 
avea la dispoziţie bazinul de înot.
Printre mesagerii muzicii şi dansurilor 
româneşti s-au numărat:
• Grigore Zanfir – cu o voce de excepţie 
şi un repertoriu vast, a ţinut participanţii 
pe ringul de dans pe toată durata 
sărbătorii; un artist minunat, un om 
blând cu inimă plină de dor Românesc
• Alex Pascu - a stârnit multora amintiri 
şi memorii dragi din anii tinereţii cu 
şlagărele muzicii uşoare Româneşti
• Mihai Ciobanu - vioară - un violinist 

desăvârşit, care ne-a plimbat prin toate 
stilurile de muzică, de la populara 
“Ciocirlia” la piese muzicale clasice de 
mare success, dificile integrale pentru 
vioară solo – interpretare superbă în 
premieră la Câmpul Românesc
• Simion Ciobanu - clarinet - ne-a 
încântat cu melodii de suflet dar şi de 
joc, un artist care revine din nou în 
preajma oaspeţilor de la Câmp
• Ansamblul de dansuri “Colina” din 
Toronto - de o energie “debordantă” 
rar întâlnită la anasmbluri de dansuri 
“locale”, au încântat publicul cu dansuri 
tradiţionale Basarabene dar şi prelucrări 
din dansuri internaţionale
• Ansamblul “Doina” din Hamilton - deja 
un nume de referinţă în prezentarea 
tradiţiilor şi dansurilor româneşti, 
prezenţi la toate evenimentele 
organizate de Asociaţia Culturală 
de la Câmpul Românesc – pe lângă 
repertoriul variat de dansuri, au venit 
de data aceasta cu o surpriză, un dans 
specific “Aromận” care a prins în horă 
toţi participanţii.
Acest eveniment a fost mai mult decât un 
spectacol, a fost o “Trăire Românească” 
în care fiecare s-a regăsit: de la 
rugăciune, meditaţie, la manifestări 
de tradiţii şi cultură, la degustări de 
mâncăruri specifice Româneşti – toate 
îmbinate într-o atmosferă de sărbătoare 
pe un pământ Românesc.
Ambianţa creată prin cântecul şi dansul 
artiştilor invitaţi a adus o bună dispoziţie 
generală.
În acele clipe, când lumea aplaudă 

încontinuu, simţeau şi trăiau româneşte. 
Bucuria participanţilor a fost într-un fel 
o rasplată imediată pentru artişti. A fost 
în acelaşi timp o răsplată şi încurajare 
pentru organizatorii acestui eveniment, 
demonstrând că eforturile depuse au 
dat roade.

Acest eveniment de succes nu s-ar fi 
putut realiza fără dedicaţia şi munca 
depusă de voluntari.
Mulţumim pe aceasta cale membrilor 
Parorhiei “Sf. Maria” din Kitchener 
patronată de părintele Didel Furtună, 
voluntarilor şi participanţilor la 
eveniment. Enumerăm câţiva dintre ei: 
Gheorghe Dragomiras, Liviu Cananau, 
Mihai Carali , Ion Tudor, Emil si Viorica 
Popa ,Liliana Tudor, Carmen Belu, 
Elena Abagiu.

Mulţumim voluntarilor - membrii 
Asociaţiei Culturale Române: Doina şi 
George Popa, Anca şi Aurica Olteanu, 
Liviu Dragus, Crenguta şi Petre Dalea, 
Nela Cornea, Alex şi Olivia Colceriu, 
Mihaela Moisin, Florin Sandulescu, 
Emilia şi Dumitru Rachitan.
În special vă mulţumim dumneavoastră, 
celor care aţi ales să petreceţi această 
minunată sărbătoare la Câmpul 
Românesc, şi vă aşteptăm şi la 
următoarele evenimente organizate de 
noi.

Comitetul de organizare
ACR Hamilton, ON

Sărbătorea Hramului Capelei “Adormirea Maici Domnului”
Câmpul Românesc - 19 August 2018
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Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 9 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 
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

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în Canada şi America

INTERNET STB TV

Biserica Ortodoxă ‘’Sf. 40 de Mucenici’’ din Aurora
- 26 august: Cenaclul literar ‘’Florica Bațu Ichim’’ 
din Kitchener, organizează duminică 26 august, 2018, 
imediat după slujbă, o șezătoare literară în orașul 
Aurora, Ontario. Adresa: Biserica Ortodoxă ‘’Sf. 40 de 
Mucenici’’, 33 Mosley St., Aurora, Ontario. Moderator 
- scriitoarea Milena Munteanu. Pentru mai multe 
informații: Pr.dr. Dumitru Ichim (519) 576-8953

Asociaţia ARTA din Kitchener 
- 10 noiembrie Balul frunzelor ruginii
- 1 decembrie Ziua României
- 15 decembrie Vine Moş Crăciun la ARTA
- 31 decembrie Revelion ARTA

Misiunea “Sfânta Maria şi Sfinţii Martiri Brincoveni”
din Kitchener
ZILELE HRAMULUI – Vizita I.P.S. Irenee Rochon
- Sâmbătă, 08 septembrie 2018, ora 10a.m.
          Acatist şi Sfânta Liturghie
                  (Naşterea Maicii Domnului)
         Sfântul Maslu, ora 4:00 p.m.
- Duminică, 09 septembrie 2018, ora 11a.m.
         Sfanta Liturghie
                  (duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci)
       Agapă Frăţească, ora 1:00 p.m.

Biserica Ortodoxă ‘’Învierea Domnului’’ din Hamilton
- 8 septembrie: PICNIC de Sfânta Marie Mică

Biserica Ortodoxă ‘’Sf.Nectarie’’ din Stoney Creek
- 16 octombrie: Thanksgiving Dinner

Asociaţia Inginerilor Români din Canada - AREC
- 27 octombrie: Gala AREC 2018

Asociaţia RCL din London
- 27 septembrie - seară de film românesc;
- 13 octombrie – după amiază creativă
                                (Escapade pictante);

EVENIMENTE



LONDON
Se numeşte RCL — mai pe lung, 
„Romanian Club of London (Ontario)”  
— şi este o organizaţie apolitică şi non-
religioasă înfiinţată în aprilie 2018, care 
are deocamdată 56 de membri din cei 
mai bine de 2000 de români-canadieni din 
zonă. Pe principiul „puţini am fost, mulţi 
am rămas”, primul picnic al asociaţiei 
s-a bucurat de prezenţa a peste 120 de 
participanţi (+ 3 căţei). Lucrările picnicului 
(masă, dans, felicitări, dialoguri, bancuri, 
reîntâlniri, împrieteniri şi diverse activităţi 
sportive non-violente) s-au desfăşurat la 
„Casa Moga”, o proprietate primitoare, 
spaţioasă şi cochetă aşezată pe-o gură de 
rai verde în Mount Brydges, Ontario. Într-o 
atmosferă lipsită de pompă, dar realmente 
prietenească, de-a lungul orelor zumba 
a dat în dans, timiditatea — în degajare, 
lemnele — într-un foc destul de mare ca 
să chiuie copiii în juru-i până în puterea 
nopţii, şi mulţi participanţi — în clocotele 
bucuriei. Totul a fost atât de natural, încât 
promitem să re-picnicim cât de des.
Vă aşteptăm cu mare drag la următoarele 
evenimente RCL:
27 septembrie - seară de film românesc;
13 octombrie – după amiază creativă 
     (Escapade pictante);
1 decembrie - sărbătorirea Zilei Naţionale 
     a României şi a centenarului Unirii.
31 decembrie - Petrecerea de REVELION

PICNICUL Asociaţiei româneşti din London, Ontario
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September 1-2, 2018 // Kitchener, Ontario, Canada
Celebrating 50 years of Romanian Song, Dance, Sport, and Food

Pret de intrare: 
Sambata, Septembrie 1
Spectacol artistic $50 de persoana  
(Cash bar, mancare - contra cost!) 
Copii 8-18 ani $25

PRET SPECIAL!
Spectacole, SAMBATA si DUMINECA - PACHET: 

$100 de persoana // Copii 8-18 ani $40 de persoana

Duminica, Septembrie 2  
Spectacol de gala $75 de persoana  
(inclusa cina!, Cash bar!) 
Copii 8-18 ani $35

Biletele sa pot procura inainte de Festival la:  
519 570-0172 | gulman@sympatico.ca
2150 Bleams Road, Kitchener, Ontario | 519.570.0172

festivalul bĂnĂŢean
50thAnniversary

Sambata Septembrie 1 10 a.m. - 4 p.m. 
//Turneu de fotbal, expozitie de ie si lucruri manuale Romanesti  
•  Specialitati Romanesti (mititei si carnati la gratar, salata,  

cartofi prajiti... contra cost!) / Cash bar! Intrarea gratis!

Sambata Septembrie 1 / $50 / 7:00 p.m.
//Spectacol Artistic 
 •  Ansamblul Folcloric “TIMISUL” din Timisoara cu Solisti vocali,  
Felicia Stoian, Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau 

• Mancare, specialitati Romanesti - contra cost! / Cash bar!
Duminica, Septembrie 2 / $75 /  5:00 p.m. 
//Spectacol De Gala  
• Ansamblul Folcloric “Timisul”, Solistii vocali Felicia Stoian,  
Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau 
•  Grupurile de FOLCLOR 

“Banatul” New York, “Doina” Hamilton, “Arta” Kitchener,  
“Hi Trend” Kitchener, “AROY Kitchener”, si “RCA Banatul” Kitchener

• Concursul traditional “Miss Banat” / Inclusa cina! Cash bar!

Societatea Culturala Romana “Banatul” va invita  
la Editia Aniversara a 50 de ani de la infintare.

Program aniversar de doua zile cu invitati special:
Ansamblul Folcloric “Timisul”  

si solisti vocali din Timisoara, Romania. 
Programul va fi transmis direct in Romania cu asistenta echipei  

de la TV Timisoara prezenta la Festivalul Aniversar.
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A fost asa cum am promis: IMPREUNA 
IN CANADA: ANDANTINO SI RAINBOW. 
Si ne-am distrat si am cantat si ne-am 
imprietenit tare, tare. :) Va iubim si va mai 
asteptam (si pe unii si pe altii).
Multumim tuturor celor care au facut 
posibila aceasta minunata tabara:
Parintilor (sponsori PRINCIPALI)
Romania: MIRAd’OR si TANEX
Canada: Dr. Radu Elias; York Reno Pro 
(Cosmin Ardelean); ZoZZo Development 
(Nicolae Zorzoman); Apostolachi Adam 
(Mortgage Broker); Liviu Bejan (Insurance 
Broker); Radu Burlacu (Real Estate 
Broker); Matteo Renovations (Claudiu 
Carbunaru); Liviu Purdea (Real Estate 
Sales Representative); Nord Electric Inc.; 
www.andybela.com (Diana Chiru); Alexia-
rom; Adrian Calagiu; Carmen si Cezar 
Bangu; European Sausage House
Parteneri Media: Agenda Romaneasca 
(Radu Secasan)
Emisiunea Noi Romanii (Raul Dudnic)

Va multumim din suflet tuturor si ...vorba 
romaneasca “altadata o s-o facem si mai 
lata”.

ANDANTINO si RAINBOW

ANDANTINO în Canada
Foto: FLORIN STOIA
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FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii un bun 
echilibru mineral. Atenţie mai ales la calciu 
şi magneziu. Dragoste: Chiar dacă ai greşit,
recunoaşte; chiar dacă a trădat, iartă. Este 
vremea concilierii și a unui nou început. 
Financiar: Ai cheltuieli mari.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti în cea mai bună formă, te 
simţi excelent, nici vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil mai 
ales cuplurilor mature sau celor cu mari 
diferenţe de vârstă între parteneri. Financiar:
Se întrevăd veşti excelente pentru finanțele
tale.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Vara te cam îndeamnă la excese, 
care ar putea să nu-ţi pice bine. Dragoste: 
Răbdarea nu te caracterizează acum. Totuși, 
nu lăsa emoțiile negative să se interpună 
între tine și partener. Financiar: Perioadă 
favorabilă carierei, cu precădere proiectelor 
colective şi relaţiilor cu firme mari.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu te expune la eforturi deosebite, 
mai ales dacă ai o afecțiune cronică. 
Aceasta te va supăra acum mai mult ca de 
obicei. Dragoste: E momentul să revizuiești 
o relație din trecut: fie să o repari, fie să te 
desprinzi definitiv de ea. Financiar: Această
perioadă se anunţă a fi una dintre cele mai
mănoase din 2018.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Rezistenţa ta fizică riscă să scadă 
dramatic datorită oboselii și stresului. 
Dragoste: Ai un sex-appeal năucitor şi 
sentimente intense, violente, greu de 
controlat. Financiar: Banii sunt pe teren 
sigur, dai dovadă de multă prudenţă şi nu 
iei decizii pripite.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu ai motive de îngrijorare. 
Profită de timpul frumos și fă cât mai 
multă mișcare și mănâncă multe verdețuri! 
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant, 
eşti dornic de aventură, de schimbare, de 
a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat 
avantajos privind investiţiil imobiliare, 
redecorările, reamenajările şi achiziţia 
obiectelor de folosinţă îndelungată.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nicio problemă legată de 
sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe 
chip, ceea ce se traduce şi printr-o stare 
fizică foarte bună. Dragoste: În cazul unei 
relaţii nefericite, acum găseşti puterea să te 
eliberezi. Financiar: Există probabilitatea 
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui 
contract.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine 
în orarul de odihnă şi în obiceiurile 
alimentare. Dragoste: Suferinţele din amor 
nu te ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste 
foc fără motiv? Financiar: Sunt şanse la 
venituri colaterale şi ai noroc în investiţii.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Inconvenienţele pot să apară pe
fondul stresului profesional. Dragoste: 
Atracţia pe care o exerciţi asupra 
potenţialelor cuceriri este uriaşă şi e 
suficient să faci doar un semn pentru a avea 
pe cine doreşti. Financiar: Multe aspecte, 
anterior neplăcute, revin acum la normal şi 
zâmbeşti din nou.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă e să fie, problemele pot să 
aibă legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile 
ori cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi. 
Dragoste: Nu se întrevăd drame, conflicte 
sau alte evenimente neplăcute. Calmul tău 
cucerește! Financiar: Banii sunt pe un teren 
cam agitat.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Evită excesele de orice fel! Te-
ar putea pândi o perioadă de depresie. 
Dragoste: Dragostea se desfăşoară exact 
după firea ta: calm, comod, fără răsturnări 
de situaţie şi fără noutăţi spectaculoase. 
Financiar: Nu este momentul marilor 
achiziţii şi nici a marilor câştiguri.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cheltui ceva bani pentru sănătate,
dar e în avantajul tău, nu trebuie să te 
gândești la sumele care se duc. Dragoste: 
Se știe cât ești de emotiv, iar dragostea 
te face şi mai sensibil, şi mai vulnerabil. 
Financiar: Vei fi în faţa unei afaceri noi, a 
unei investiții de succes, a unor achiziții pe 
care le pregătești de multă vreme.
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ARMENIA (prima parte)
O ţară încă necunoscută învăluită de o aură mistică

Am plecat de la Tbilissi la Erevan cu un 
mic microbuz. Aş fi dorit să stau în faţă să 
admir peisajul dar deşi şoferul a vorbit cu o 
armeancă, aceasta nu a vrut să îmi cedeze 
locul. Pentru a intra în Armenia ai nevoie 
de o viză electronică care ne-a constat $7 
de persoană şi pe care am obţinut-o online.
Ajunşi în Armenia totul pare vechi, sărac, 
în ruină în comparaţie cu Georgia, dar 
în schimb treci pe lângă peisaje feerice 
pline de poezie, nostalgie şi surprize. Nu 
există mulţi turişti în Armenia. Călătorind 
în această ţară, te simţi ca un adevărat 
explorator. Armenia este o ţară cu totul 
diferită de Georgia. Există un contrast între 
Erevanul modern şi dinamic şi restul ţării 
rustic, auster şi letargic. Te învălui într-o 
ambianţă orientală distinctă.
Am sosit în Erevan chiar în ziua în care 
poporul a câştigat alegerile şi şi-a ales 
primul ministru, Nikol Pachinien.  A fost o 
atmosferă efervescentă, maşinile arborând 
drapelul Armeniei, claxonând, iar oamenii 
dansând de bucurie. M-a impresionat 
tineretul care ieşişe în stradă să îşi exprime 
entuziasmul, încrederea în viitor. Şampania 
curgea în valuri, oamenii erau înfăşuraţi în 
drapelele armeniene.
Armenia este o ţară din Asia occidentală 
situată în Caucaz, înghesuită între Turcia şi 
Iran. Este o ţară mică despre care nu ştim 

mare lucru, dar care ne invită să o vizităm 
datorită personalităţilor care sunt originare 
din această ţară: Charles Aznavour, Cher, 
Sylvie Vartan, Fanny Ardant, Gregory Peck.
Istoria Armeniei durează de milenii, 
armenii având un patrimoniu cultural bogat 
şi original. Este un popor încercat daca ne 
gândim la genocidul armenian, la diverse 
invazii.
Vechiul testament ne aminteşte că pe acest 
pământ dominat de muntele Ararat s-a 
oprit arca lui Noe. Greci, romani, mongoli, 
persi, otomani, ruşi au invadat această ţară. 
Începând cu 1875 până în 1919 Armenia 
nici nu mai exista pe harta lumii. Şi totuşi 
cultura şi poporul armenian nu au încetat să 
existe datorită bisericii creştine.
O călătorie în Armenia este departe de 
turismul de masă.
Legenda spune că Dumnezeu ar fi uitat 
armenii când a creat lumea şi le-a oferit 
tot ce mai avea, o bucată de pământ şi 
o grămadă de pietre, un soare fierbinte, 
vulcani stinşi şi stânci măturate de vânt. 
Şi totuşi în acest peisaj sălbatic dar de o 
frumuseţe sacră cresc caiţi, rodii şi struguri.
Armenia este o ţară prea mică pentru a 
îndeplini visele copiilor ei.
Începând cu 1991 după numeroase conflicte 
cu vecinii, este proclamată republica 
Armenia, şi din 2001 este unul dintre 

membrii consiliului Europei.
O călătorie în Armenia este o călătorie ieşită 
din comun, o călătorie în cea mai veche ţară 
creştină din lume, cu un alfabet imposibil şi 
un abis de suferinţe.
Erevan este un oraş trist şi melancolic, unde 
predomină culoarea gri şi multe  blocuri 
comuniste din beton. Oraşul este construit 
dintr-o piatră vulcanică de culoare roz. 
Erevanul este un oraş mare cu un centru 
modern, înverzit, agreabil, cu o populaţie 
tânără.
Erevan, capitala situată la poalele muntelui 
Ararat are azi 1,2 milioane de locuitori. 
Erevanul are farmecul oraşelor sărace, 
lipsite de bani. De-a lungul străzii Aram 
piaţa de vechituri dă tonul, găseşti cărţi, 
instrumente, păpuşi ruseşti, şuruburi, totul. 
Puţin mai departe pe iarbă, bătrânii joaca 
şah sau cântă la acordeon. Oraşul este 
aşezat pe 7 coline.
Vara în Erevan este un cuptor încins cu 38 
de grade la ora 8 seara.
În Armenia este o anarhie completă în 
materie de cod rutier şi de prudenţă pe 
şosele care sunt într-o situaţie deplorabilă. 
Străzile sunt populate de autobuze vechi, 
maşini Lada.
Oraşul se ridică greu după ocupaţia sovietică 
şi mai ales după cutremurul din 1988. În 7 
decembrie 1988 cutremurul a luat peste 
30.000 de vieţi iar 500.000 de oameni şi-au 
pierdut casele.
Strada Abovian este cea mai elegantă din 
Erevan, umbrită şi cu numeroase clădiri din 
secolul 19. Aici se află cea mai mică şi mai 
veche biserică din oraş, biserica Kathodike 
din secolul 12.

Arhitectura armeniană este inspirată din 
patrimoniul greco roman. Ţară creştină 
la intersecţia Occidentului cu Orientul, 
Armenia este imbibată de legende biblice.
Argishti 1er din vechiul regat Urartu a 
construit o fortăreaţă în 782 înaintea erei 
noastre. Roma, care este considerată una 
dintre cele mai vechi oraşe ale civilizaţiei 
antice este cu 29 de ani mai tânără ca 
Erevan.
Piaţa Republicii altădată Lenin, este 
înconjurată de cinci clădiri construite 
între 1920-1950 şi anume Poşta, Muzeul 
de Istorie al Armeniei, Galeria Naţională, 
clădirea guvernului şi vechiul hotel 
Armenia.

Cascada este un  ansamblu monumental 
construit în anii 1970 care se remarcă 
printr-o arhitectură originală, compunându-
se din scări cu  650 de trepte din marmură 
albă, sculpturi uriaşe, bazine de apă şi 
grădini cu flori. Ajunşi sus, puteţi admira 
muntele Ararat cu cei 5165 m înălţime, 
simbolul naţional al Armeniei.
În Erevan se pot vizita câteva muzee:
Galeria Naţională, construită în 1921 şi care 
conţine o expoziţie permanentă cu picturi de 
Aivazovsky, Chagall, Rousseau, Monticelli, 
etc. Muzeul este al treilea muzeu din fosta 
Uniune Sovietica ca importanţă, după 
Ermitage din Saint Petersburg şi Muzeul 
Puskin din Moscova.
Muzeul Genocidului armenian prezintă 
mărturii istorice, texte şi fotografii a 
tragediei pe care a cunoscut-o Armenia 
între 1915-1916. În cursul acestui genocid 
Armenia a pierdut o mare parte din teritorul 
său.
Matenadaran este mai mult o bibliotecă 
decât un muzeu, care conţine o vastă 
colecţie de 17.000 de manuscrise vechi şi 
numeroase biblii din Evul Mediu. Aici se 
află cea mai mare carte din lume cântărind 
28 kg şi cea mai mică, cu numai 19 grame.
Casa lui Serge Paradjanov, regizorul 
care a făcut celebră Armenia şi care este 
considerat ca cel mai mare cineast naţional. 
Deviza sa a fost “Viaţa este o fereastră”. A 
fost un regizor şi artist plastic controversat 
în Uniunea Sovietică. A fost condamnat 
în 1973 la muncă forţată pentru 5 ani şi 
închis din alte motive până în 1982. Este 
unul dintre regizorii cei mai importanti ai 
secolului 20 alături de Tarkovski, Fellini, 
Godard. Cele mai bune filme al lui sunt 
Caii de foc, Sayat Nova, Legenda fortăreţii 
Souram şi Achik Kerib.
Târgul Vernissage este un punct de atracţie 
pentru turişti unde poţi găsi tot felul 
de obiecte, covoare, îmbrăcăminte de 
iarnă, servicii de cafea, tacâmuri ruseşti, 
samovare, bijuterii, unde te poţi tocmi cu 
vânzătorul.
Pentru a simţi pulsul acestei ţări trebuie 
neaparat să vizionaţi filmul “Le voyage en 
Arménie” de Robert Guédiguian, datând 
din 2006.
———
Va urma

Paulina Popescu,
Kitchener
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Potrivit datelor publicate de Emploi et 
Immigration Canada - Statistiques sur 
l’immigration, în 1990 un număr de 1.016 
de cetățeni români au cerut refugiu în 
Canada, România clasându-se pe locul 
10. La acea vreme, Polonia se situa pe 
primul loc, cu 11.902 de cereri de azil.   
De atunci și până în 2018, Romania nu 
s-a mai aflat niciodată printre primele 
zece țări generatoare de azilanți. Anul 
acesta însă, potrivit IRCC (Immigration 
Réfugié et Citoyenneté Canada), 
numărul cererilor de azil înregistrate 
până în luna mai inclusiv se ridică la 
955, dintre care 550 numai în Quebec. 
Această cifră situează Romania pe 
locul șapte într-un clasament dominat 
de Nigeria, de unde au provenit 5.720 
astfel de cereri.

CÂND O CERERE DE AZIL NU ESTE 
ADMISIBILĂ?
Semnatară a Convenției de la Geneva 
din 1951 și a Protocolului din 1967, 
Canada reglementează protecția 
internațională a refugiaților, respectiv 
dreptul de azil, în Legea privind 
imigrația și protecția refugiaților (L.C. 
2001, ch. 27 cu modificările ulterioare).    
Odată ce o cerere de azil este 
formulată, autoritățile în domeniu 
trebuie să stabilească dacă aceasta 
este admisibilă. Admisibilitatea nu este 
determinată de țara de cetățenie a 
azilantului. Teoretic, cetățenii oricărei 
țări, precum și apatrizii, pot cere azil în 
Canada. Totuși, anumite persoane nu o 
pot face:
■ Cele care au interdicție pe teritoriul 
Canadei pentru motive de securitate 
sau pentru încălcarea drepturilor 
fundamentale ale omului sau 
internaționale, criminalitate gravă sau 
criminalitate organizată;
■ Persoanele cărora li s-a acordat 
deja azilul în Canada sau în altă țară 
sau cele cărora li s-au refuzat cereri 
anterioare de azil;
■ Persoanele care au renunțat la una 
sau mai multe cereri anterioare de azil; 
■ Persoanele care sosesc în Canada 
din Statele Unite pe la punctele de 
frontieră, țară cu care Canada are 
un acord numit Safe Third Country 
Agreement. 

În virtutea acestui acord, o persoană 
aflată pe teritoriul vecinilor de la sud 
nu poate cere statutul de refugiat în 
Canada. Altfel spus, cineva care se 
prezintă la un punct frontalier canadian 
venind din SUA va fi trimis imediat 
înapoi, indiferent de motivele pentru 
care revendică protecție, deoarece 
Canada consideră SUA ca o țară sigură, 
unde o persoană în nevoie poate găsi 
refugiu.

CE   ÎNSEAMNĂ   MARE  CRIMINALI-
TATE SAU CRIMINALITATE GRAVĂ?
Este vorba de o categorie de infracțiuni 
pentru care legea canadiană prevede 
o pedeapsă maximă de cel puțin 
zece ani, indiferent de locul unde a 
fost săvârșită. Spre exemplu, în legea 
canadiană, furtul unui obiect a cărui 
valoare nu depășește 5.000$ CAD este 
sancționat cu o pedeapsă maximală 
de doi ani. Însă dacă valoarea bunului 
sustras depășește această valoare, 
pedeapsa poate ajunge la zece ani, caz 
în care infracțiunea intră în categoria 
de mare criminalitate sau criminalitate 
gravă, persoana ce a comis-o 
neputând fi admisibilă pentru a primi 
azil în Canada.  Pentru infracțiunile 
săvârșite în afara Canadei, Secția 
de imigrație va analiza echivalența 
infracțiunilor efectuate pe teritoriu 
străin cu prevederile canadiene pentru 
aceleași fapte.

DETENȚIA PREVENTIVĂ DE CĂTRE 
AGENȚIA CANADIANĂ DE SERVICII  
FRONTALIERE (ASFC)  
Agenții ASFC pot să dispună punerea 
în detenție preventivă a unei persoane 
care cere azil dacă au motive să 
bănuiască că aceasta reprezintă un 
pericol pentru securitatea publică 
(terorism, infracțiuni grave, infracțiuni 
care implică violența etc.) sau că nu se 
va prezenta la control sau la anchetele 
ulterioare. De asemenea, agenții ASFC 
pot dispune detenția preventivă a unor 
persoane a căror identitate nu poate fi 
stabilită. Subliniem că sarcina probei 
privind identitatea aparține persoanelor, 
nu Agenției Canadiene de Servicii 
Frontaliere.  Există termene la care 
un comisar (judecător de imigrație) 

trebuie să verifice legalitatea detenției, 
respectiv 48 de ore, 7 zile și 30 de zile 
de la reținerea persoanei. În principiu, 
la aceste date, potrivit legii, punerea 
în libertate este regula iar menținerea 
detenției reprezintă excepția. Totuși, 
persoana nu va fi eliberată dacă:
■ Ea reprezintă un pericol pentru 
securitatea publică;
■ Există suspiciunea că nu se va 
prezenta la control, la anchetă sau 
la datele fixate pentru plecarea din 
Canada;
■ Ministrul anchetează dacă respectiva 
persoană are interdicție pe teritoriul 
canadian pentru motive de securitate, 
mare criminalitate, criminalitate 
organizată sau încălcări ale drepturilor 
umane sau internaționale;
■ Identitatea sa nu a putut fi stabilită.    
Comisia de imigrație poate să analizeze 
și alternative la detenție. Atunci când 
decide eliberarea persoanei, Secția 
de imigrație poate impune condițiile pe 
care le consideră necesare, inclusiv 
o garanție de executare.  De obicei, 
un garant este o persoană care este 
cetățean canadian sau rezident 
permanent, fără antecedente penale, 
având un venit sau o proprietate, și 
care cunoaște bine persoana deținută. 
Garantul trebuie să aibă credibilitate 
și influență asupra persoanei pe care 
o garantează pentru ca aceasta să 
respecte condițiile sau ordinele impuse 
de Imigrație. Garantul poate să depună 
o garanție a cărei valoare monetară 
este stabilită de către comisar. El va 
pierde această sumă daca persoana 
nu respectă condițiile.   În privința 
minorilor, dispozițiile sunt restrictive iar 
detenția este prevăzută numai ca ultim 
recurs.

ROMÂNIA, PE LISTA ȚĂRILOR 
DE ORIGINE   DESEMNATE  
(DESIGNATED COUTRIES OF 
ORIGIN)  Începând cu 10 
octombrie 2014, autoritățile de la 
Ottawa au decis includerea României 
pe Lista Ţărilor de Origine Desemnate - 
Designated Countries of Origin (DCO). 
Această listă conține statele pe care 
Canada le consideră că respectă 
drepturile omului, asigură protecție 

cetățenilor lor și nu generează, în mod 
normal, fluxuri de refugiați. Scopul 
acestei politici este de a descuraja 
abuzurile privind sistemul canadian de 
protecție a refugiaților de către persoane 
care provin din țări considerate sigure 
din perspectiva respectării drepturilor 
omului.  
Cum am menționat anterior, țara de 
origine a unei persoane nu determină 
admisibilitatea cererii sale de azil, dar 
nici respingerea ei. Cu alte cuvinte, 
o solicitare din partea unui cetățean 
provenind dintr-o țară de origine 
desemnată nu este automat respinsă. 
O astfel de cerere de azil, odată 
admisă, este (teoretic) procesată mai 
rapid, astfel încât cei care au o nevoie 
reală de protecție din partea Canadei 
o pot obține mai repede, iar cei care 
prezintă cereri nefondate sunt la fel 
de rapid expulzați. La ora actuală însă 
sistemul canadian de tratare a cererilor 
de azil este suprasolicitat iar autoritățile 
federale fac eforturi pentru a soluționa 
vechile cereri și punerea pe rol a celor 
curente. 
În acest context, este important de 
menționat că permisul de lucru pentru 
un azilant care provine dintr-o țară 
desemnată se emite la cerere numai 
în 6 luni de la primirea solicitării de azil 
(sau când Immigration and Refugee 
Board of Canada le-a aprobat-o).   
Reamintim că ministerul Imigrației a 
introdus sistemul DCO la sfârșitul anului  
2012, în urma unui val de cereri de azil 
din țări considerate sigure. În prezent, 
această listă numără 42 de state.  
_______________________________
Avocatul Șerban Tismănariu este 
membru al baroului din Montreal, QC, 
Canada iar biroul său este specializat 
în dreptul matrimonial (divorțuri), 
imigrației, comercial, civil și al muncii, 
și poate asigura reprezentare la litigii 
în România și la CEDO. Experiența sa 
este vastă, de peste două decenii, cu 
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au 
făcut jurisprudență la Curtea Federală 
și Curtea Superioară a Canadei. 

Accent Montreal
www.accentmontreal.com

Dreptul la azil în Canada
nu este un drept absolut

Renunțarea la obligativitatea vizei pentru 
cetăţenii români la 1 decembrie 2017 a 
fost urmată de o creştere importantă a 
solicitărilor de azil în Canada. A face o 
cerere de azil nu înseamnă că aceasta 
este și admisibilă sau, dacă este, că 
solicitantul este acceptat ca refugiat în 
Canada. Regulile sunt clare, restricțiile 
multiple. Detalii în articolul de mai jos.
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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!

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239

claudio@aquilamotorfreight.com 
CLAUDIU MAGDA

A N G A J Ă M 
SOFERI PENTRU CURSE DE 
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 
DE EXPERIENTA. SALARIU 
0.70$/M. Detalii la: 

AQUILA

416-800-0832 sau  519-594-1712
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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

Mi-e somn de tăcerile albe
prin care niciodată
nu mi-a zburat tărâmul
nici măcar umbra de corb.

Tăcerilor albe mi-e dor să mă sorb,
tăriei înaltul doar apele zicu-l!

Încărcat de polen, spaimelor galbă,
spre somn mă aplec
peste fluierul stânii
ca spicul.

Chiar moțăind în picioare,
visul de pită mă fură

c-am adormit în căușul palmele Lui -
tăcere subțire și albă
din miresmele pâinii!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

CA SPICUL DE SOMN MĂ APLEC

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

Servicii de 
             Emigrare
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de 
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă 
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat 
solicitărilor dvs la tel:

1-647-855-2112
sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

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.

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

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).

Transfer casete video VHS pe DVD
 Tel: 519-594-1712.

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:
2010 Dodge Journey,
2011 Kia Soul, 2007 VW Golf,
2007 Honda Civic Coupe,
2009 Pontiac Montana,
2006 Nissan Murano,
2008 Nissan Versa Sedan,
2006 Pontiac Torent,
2011 Nissan Rogue,
2011 Hyundai Santa Fe,
2009 Honda pilot,519.781.2929

2017
Hyundai
Elantra

fully loaded, 
Certified, only 
26000Km

THIS MONTH SPECIAL

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

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.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI


