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FESTIVALUL BĂNĂŢEAN 2018

519-781-2929

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

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

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

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

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

CIORTAN CRISTINA - Ansamblul Timişul
Mă simt onorată să fiu câştigătoarea titlului de
“Miss Banat 2018-2019” din cadrul Festivalului
Bănăţean, şi sunt mândră că sunt româncă.

ROCARGO EXPRESS
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TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

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

Ce-am fost şi ce-am ajuns
- Unul dintre istetii aproape misogini
ai promotiei s-a insurat cu o cretina
superficiala care-l tine sub, nu-i asa, papuc.
Azi, m-am reintalnit cu o draga prietena
din copilarie. Prin nametii mofluzi ai unei
ierni retardate, am gasit de cuviinta sa-mi
vizitez nazdravana mea fosta colega de
scoala. In asemenea imprejurari, indiferent
cat te-ai opinti sa vorbesti despre chestiuni
arzatoare la ordinea zilei, ajungi sa
trancanesti numai despre trecut. Mi-a facut
o placere pentru care ma simt pe undeva
vinovata, abia astept sa recidivam, ma
bucur imens ca ne-am regasit.
Dincolo de asta, meditez acum asupra unor
lucruri. Din vorba-n vorba si din lacrima-n
zambet, am aflat ca:
- Una dintre premiantele clasei, din scoala
generala, a ajuns o blazata, a divortat
de doua ori si-a incercat de trei ori sa se
sinucida.
- Una dintre frumoasele clasei s-a ingrasat
o tona jumate si acum nu iese din casa, de
teama sa n-o recunoasca cineva si sa-si
faca cruce.

- Unul dintre campionii la atletism din
generatia noastra are acum 140 de kile si
se gandeste serios sa-si faca o operatie de
micsorare a stomacului, insa i-e frica de
anestezie.
- Una dintre profesoarele noastre
din gimnaziu, care era de-o eleganta
inrobitoare, a ajuns sleampata, urata si
semi-nebuna.

- Unul dintre cei mai buni elevi la
matematica – un geniu, as fi zis eu – e
consilier pe la o primarie de provincie.
- Doua gemene, care au fost colege cu noi
si care nu se desparteau nici cand mergeau
la toaleta, nu s-au mai vazut de noua
ani: una sta in Canada, cealalta in Noua
Zeelanda.

- Unul dintre profesorii nostri de stiinte
exacte s-a apucat de baut dupa ce-a iesit la
pensie si acum are ciroza in ultimul stadiu.

- Cea mai frumoasa si curtata fata din
promotie, pe care o invidiam toate pana
la lesin, a avut un destin sentimental
groaznic, n-a luat-o nimeni de nevasta, a
suferit ca o condamnata si acum traieste cu
antidepresive si mult (dramatic de mult)
alcool.

- Una dintre cele mai urate colege din
generala e maritata cu un baiat bun, pe care
l-a cunoscut in clasa a opta si de care nu
s-a mai despartit niciodata. El e la fel de
urat, dar e altruist ca un medicament. Au
impreuna trei copii frumosi foc, culmea.
- Una dintre cele mai talentate colege la
literatura a ajuns analist de credite, la o
banca.

In cele doua ore cat am vorbit cu scumpa
mea prietena, am aflat lucruri multe,
uluitoare, fabuloase, socante, ciudate,
frumoase, lucruri pe care altfel nu stiu cum
le-as fi recuperat din trecutul meu.
Dincolo de voluptatea update-ului, un
gand nesuferit nu mi-a dat pace toata ziua:
oare, daca ar fi sa discute si despre mine
niste foste colege, ce-ar alege sa spuna?

Ce mai face Simona Catrina? E scriitoare
si jurnalista? N-a luat-o nimeni de nevasta
nici acum? A publicat trei carti? N-a
catadicsit sa faca niciun copil? Are doua
cetatenii? N-are masina? Nu s-a schimbat
prea mult din liceu? Daca o vedeai acum
doi ani, n-o mai recunosteai? E o tipa
haioasa? A avut si niste iubiti insurati? E
la fel de desteapta cum o stim? Iubitul ei
din Canada a lasat-o pentru alta? Acum,
de curand, si-a gasit iubirea vietii si s-a
logodit?
Sincer, n-am nici cea mai vaga idee cear spune o fosta colega mai intai despre
mine. Am impresionat si am contrariat
in egala masura, deci e greu de intuit asa
ceva. Daca as fi in locul celor care ma
analizeaza, as alege, din rautate – sau poate
dintr-un amuzament prost inteles – numai
picanteriile, meschinariile si ciudateniile.
Dar poate ma insel, sunt datoare, totusi, cu
prezumtia de clementa.
Ce credeti ca ar spune fostii colegi despre
voi, daca s-ar apuca sa va barfeasca?…
Simona Catrina

Joy in Niagara
2018 Thanksgiving edition
Sâmbătă 6 octombrie, orele 5-12 PM.
Niagara on the Lake Community
Centre
14 Anderson Lane, Niagara-On-TheLake, 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
romaniancommunityofniagara@
yahoo.ca şi plata se face prin
e-interac la aceeaşi adresă de e-mail,
răspunzând la intrebarea: Care este
numele evenimentului? Raspuns (intrun 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!

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!

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

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

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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La aniversarea unui jumătate de secol
de la înfiinţare, Festivalul Bănăţean este
recunoscut pe tot continentul american
(atât în America cât şi în Canada), ca
fiind cel mai reprezentativ eveniment
folcloric şi tradiţional al bănăţenilor din
Banatul Sîrbesc (fosta Yugoslavie) care
s-au stabilit în zona Kitchener-Waterloo
la începutul anilor ‘50. O mică istorie a
festivalului cât şi a celor care au iniţiat
şi menţinut de-a lungul vremii acest
eveniment unic în toata lumea, îl va
descrie în continuare doamna Dorina
Idvorian, care, în acest an, a fost
parte din organizare, începând de la
primirea oaspeţilor (Ansamblul Timişul
din România) şi repartizarea acestora
la diferite familii, până la prezentarea
programului pe scenă:
“Cu
ocazia
acestui
eveniment
-Festivalul Bănăţean 2018 - aflat la
ediţia cu numărul 50 de la înfiinţare,
doresc să împart puţine impresii
personale despre viaţa bănăţenilor şi a
românilor stabiliţi aici, peste ocean, în
oraşul nostru Kitchener şi împrejurimi.
Primii bănăţeni s-au stabilit în urmă
cu 60 de ani. Aproape toţi sosiţi din
Banatul nostru drag (fosta Yugoslavia,
în prezent Serbia), cărora viaţa le era
străină aici, dar ei au început a se
întâlni destul de des între ei, vara prin
grădini sau garajele lor, iarna prin case,
unde se cânta şi se făceau planuri de
viitor, un viitor cu multe posibilităţi... La
scurt timp s-a decis ca să înfiinţeze o
organizaţie oficială, şi să pună bazele
unui grup cultural a cărui misiune avea
să fie păstrarea limbii, a obiceiurilor
şi a muzicii populare româneşti, pe
meleaguri străine. Astfel la Kitchener
s-a format o mică asociaţie de români
Bănăţeni cu sprijinul Asociaţei Culturale
din Hamilton care era deja stabilită
cu mulţi ani în urmă. La scurt timp
asociaţia din Kitchener s-a mărit datorită
numărului mare de noi veniţi din Banatul
nostru, fiind susţinuţi şi ajutaţi de o
famile de români din România, familia
Călvărăşan. Activităţăile desfăşurate
de asociaţia din Kitchener au avut loc
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FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
la 50 de ani de la înfiinţare
independent de activităţile Asociaţei
din Hamilton, iar în anul 1967 primeşte
numele de Asociaţia Culturală Română
„Banatul” Kitchener. În acelaşi timp
se înfiinţează Parohia ”Sfântul Ioan
Botezătorul” dar slujbele religioase
se ţineau într-o sală închiriată de la
Guvern. Primul Festival Bănăţean avut
loc în urmă cu 50 de ani, în 1968, un
eveniment drag pe care l-au îndrăgit
nu numai bănăţenii din Kitchener şi
împrejurimi, dar şi bănăţenii stabiliţi în
America, chiar şi Europa. Ani la rând la
acest Festival veneau între 500-800 de
persoane. Aici se întâlneau prietenii şi
cunoscuţii, se stabileau noi cunoştinţe
si prietenii, chiar şi căsnicii. Festivalul,
cu succesele culturale, a adus venituri
pe care bănăţenii i-au investit la scurt
timp pentru achiziţionarea primei
proprietăţi cu o mică bisericuţă pe
strada Lancaster în Kitchener, care
avea să devină locul lor drag de
întâlnire. Acum, având la dispoziţie şi o
biserică, bănăţenii au stabilit şi o viaţă
spirituală. Inimoşi erau bănăţenii noştrii
! Surse puţine, dar o mare dorinţă de a
merge înainte, dar totodată să păstreze
ce era drag din moşi-strămoşi şi pentru
generaţile care vor veni. Misiunea
bănăţenilor cei stabiliţi aici la Kitchener
s-a întărit şi prin susţinerea familiilor
noi ajunse din Banat, dar tot mai mulţi
începeau să sosească din Romania.
Sursele financiare se întăresc, donaţiile
au devenit tot mai generoase, dar
şi sacrificiile personale au fost pe
măsură, iar din succesul financiar al
Festivalului Bănăţean s-a ajuns să
se cumpere cu bani gata frumoasa
proprietate pe Bleams Rd în Kitchener,
în anul 1985, unde era o fermă imensă
şi frumoasă. Mai întâi s-a zidit Centrul
Cultural Banatul în anul 1989 şi mai
apoi Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
în anul 1994. Iar acum în prezent
avem aceiaşi proprietate frumoasă, cu
o biserică plină la fiecare slujbă şi cu
acest Festival Bănăţean care a ajuns să
fie cunoscut în toata lumea. În anul anul
acesta am aşteptat cu mult drag ediţia

ILIE BADINIAuto Instructor

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

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711

cu numărul 50, ediţie importantă pentru
aniversarea festivalului. Trebuie să
menţionez aici că MERITUL PRINCIPAL
se datorează membrilor fondatori ai
acestei proprietăţi, Asociaţiei Culturale
şi Parohiei „Sf. Ioan Botezătorul” din
care sunt foarte puţini rămaşi în prezent
printre noi. George Miloje, Andrei
Kernican, Ion Popescu Sr, George
Barbu, Moisica Ghilezan. Celor trecuţi
la veşnicie, membri fondatori suntem
pentru
totdeauna
recunoscători:
Părintele paroh Nicolae Tanase, Achim
Crnja, Panta Pavlov, Calvarasan Ion,
Manica Aurel, Melca Nicolae, Ionel
Barbu, Pekurar Petru, Ranisau Milan.
Mulţumim din suflet celor încă prezenţi
printre noi, iar celor trecuţi la cele
veşnice, Dumnezeu să-i odihnească
în linişte. Munca depusă era imensă,
ca astăzi, generaţiile mai tinere, să
poată continua şi să întărească cele
stabilite de bănăţeni cu mulţi ani în
urmă.Trebuie amintite câteva persoane
care au muncit şi au luat parte ani
de-a rândul la organizarea Festivalului
Bănăţean: Crainicul Festivalului pentru
o multime de ani, Ionita Oprea, Ion
Ardelian şi Avram Sârbu. Oameni plini
de energie şi cu dorinţa ca din an în
an să se mărească şi să crească acest
festival mult aşteptat de toţi românii
stabiliţi peste hotare. Un alt compatriot
de-al nostru, bănăţean, Tosa Mohan,
stabilit în Florida, cu toate problemele
de sănătate prin care a trecut, nu s-a
lăsat doborât de acestea, şi susţinut
cu o energie de nedescris şi plin de
pasiune şi dragoste, pentru succesul
fiecărui Festival ani de-a rândul.
La ediţia aceasta specială, am fost
onoraţi să avem oaspeti din România,
invitaţi speciali, Ansamblul Folcloric
„Timişul” din Timişoara, orchestră şi
solişti vocali. Deasemenea pe plan local
ne-au onorat cu prezenţa trei formaţii
de folclor din Kitchener şi Hamilton.
Cu cât bucuria aniversarii este mare,
tot atât ne întristează, deoarece toate
comunităţile de bănăţeni din Canada

sunt din ce în ce mai mici. Aşa este şi
la noi în Kitchener. Cu 20-30 de ani în
urmă Societatea avea multi membrii din
care se alegea un grup mic la „cârma”
Societăţii. Grupul Folcloric era activ de la
înfinţarea Societăţii Culturale „Banatul”.
Erau câte 20-30 chiar şi 40 de membri al
grupului folcloric sub prima conducere
a răposatului Achim Crnja, răposatei
Tomic Marioara, Doina Margan, Cristea
Augustin, Ardelian Virginia (grupul mic),
Virginia Ginny Barbu, Viorel Maftei
şi un număr mare de ani tânărul şi
talentatul dansator coreograf, Georgel
Miloie. Astăzi suntem tot mai puţini,
grupul Folcloric „Banatul” nu mai
este activ de aproape 5 ani de zile.
Generatia tânără nu se străduieşte să
continue misiunea bunicilor aicea pe
meleagurile străine. Viaţa zilnică pe toţi
ne preocupă cu ce ne înconjoară...asta
e aici, dar sunt sigură că este la fel şi
la noi în Banat. Trebuie să menţionez
faptul, că pentru noi aici în Canada,
avem un mare noroc, să spun aşa, că
în comunitatea Română din Kitchener,
la Biserica Sf. Ioan Botezătorul şi
Centrul Cultural „Banatul” întemeiate
numai de bănăţenii noştrii, au venit din
România în ultimii 20 de ani, oameni
pasionaţi de tradiţiile şi valorile pe care
le-au avut bănăţenii în urmă cu 50 de
ani. Noi cei puţini rămaşi, bănăţenii şi
mai ales cei noi veniţi din România,
vom duce mai departe flacăra vie a
românismului pe meleagurile acestea
străine, vom continua pentru generaţiile
care urmează, misiunea bănăţenilor
începută cu 50 de ani în urmă. Pentru
munca şi dedicaţia primilor bănăţeni
suntem cu toţii recunoscători, iar celor
care vor urma paşii lor, mult succes
şi înţelegere....căci s-a spus şi se mai
spune...”unde-i unu’ nu-i putere, unde-s
doi puterea creşte”.
La mulţi ani Festivalul Bănăţean de
aur!!!!
Dorina Idvorean
Kitchener, Ontario
.....continuare în paginile 8 şi 10
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Reflectii Canadeze

Biserica Ortodoxă Română Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener

PICNICUL DE TOAMNĂ
Vă invităm cu această ocazie la cel mai mare eveniment anual al Parohiei noastre,
PICNICUL DE TOAMNĂ, ce va avea loc duminică, 16 septembrie, intre orele
12:30 si 15:30 pe terasa Centrului Cultural Român Banatul de pe proprietatea
Bisericii noastre. Vom avea muzică instrumentală live, DJ Chica va asigura buna
dispoziție, iar copiii de toate vârstele se vor bucura de bouncers, soccer arena,
volei, badminton, etc. În meniul picnicului veți găsi mititei, ceafă de porc la grătar,
cartofi, salată, gogoși home made, cafea și băuturi răcoritoare. Copiii vor primi și
burgers, hotdogs sau popcorn. Intrarea va fi gratuită pentru toată lumea! Donațiile
către Sfânta Biserică sunt lăsate la aprecierea dumneavoastră! Vă așteptăm cu
drag!
Al vostru slujitor întru Hristos,
Părintele Ionuț Maerean
Paroh al Bisericii Ortodoxe Române Sf. Ioan Botezătorul
2150 Bleams Road, Kitchener, ON (226) 600-2911, www.sf-ioan.ca

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

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

Raul Dudnic

Orice,
oricine....

Orice poate fi spus pe platformele
media mai ales, și oricine poate
ajunge în vîrful piramidei cînd
vîntul bate în direcție favorabilă.
Dacă personaje precum Trump,
sau Ford, sau mai la est, Dragnea
și Dăncilă, mai ales Dăncilă ajung
să decidă direct soarta a zeci de
milioane de capete, și indirect a
sute de milioane, oricare dintre
domniile voastre, dragi cititori,
sînteți potențiali prezindetiabili
sau priministeriabili.

Este mult mai simplu să angajezi
o armată de tineri statisticieni,
computeriști, setoși de bani și
flămînzi de oareșice popularitate
care să ia pulsul boborului.

Poate ați remarcat că aproape
nicăieri în lume nu se mai poartă
lupta între stînga și dreapta, între
conservatori și social-democrați
sau liberali. Este desuet și ineficient
a urma o platformă ideologică
clădită în sute de ani cînd ele,
platformele nu mai au priză la
populație.

Toate se pot încadra simplu
într-o nouă doctrină: populismul
primitiv.

Vrea poporul zid, îi clădim unul.
Poate vrea poporul bere la un dolar
și benzină cu 10 cenți mai ieftină,
s-a făcut. Salarii mărite și pensii
așișderea? Nici o problemă.Ce au
toate astea de-a face cu o doctrină
de partid? Absolut nimic.

Vorba unui revoluționar bănățean:
“mesele mă vor.”
RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

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)

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

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

519.570.0172

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

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

LIVIA CHIRA

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

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

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

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS &
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
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, EhlersDanlos, 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

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

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

1-647-855-2112

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

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

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

EMIL BALEA B.Sc.

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

519-781-2069

TORONTO

ParohiaToţi Sfinţii din Toronto vă invită la

PICNIC

Cu bucurie vă invităm să luaţi parte la
picnicul organizat de Biserica Toţi Sfinţii
din Toronto. Ca de obicei vă aşteptăm
cu bucate tradiţionale, mici şi bere,
băuturi răcoritoare, cafea, prăjituri
şi alte bunatati si cu multa, multa
dragoste.
Picnicul va avea loc in data de 15
Septembrie 2018 incepand cu ora11.00
a.m. in Simeon Park - Magna.
Parcul are multe facilitati: spatii de
joaca pentru copii, terenuri de tenis,
volei, baschet si fotbal.
Adresa parcului Simeon Park Magna:
13190 Woodbine Avenue, Gormley,
ON, L0H 1G0
Locatia noastra este in spatele
terenurilor de tenis.
Fondurile adunate din aceasta actiune
vor fi destinate lucrarilor de reparatie
si constructie a bisericii. Cu smerenie

va rugam sa participati cat mai multi,
cu generozitate la fondul de reparare/
reconstructie pentru ca in aceasta
perioada biserica are nevoie mai mult
ca oricand de ajutorul dumneavoastra!
Va reamintesc ca odata terminate
lucrarile, bisericava fi resfintita. Cei
care se inscriu pe lista ctitorilor vor fi
pomeniti la toate slujbele bisericii, iar
numele lor vor fi asezate in piciorul
Sfintei Mese. Nu este putin lucru
sa fii ctitor de biserica mai ales in
aceasta parte de lume, unde nevoia de
Dumnezeu se face foarte mult simtita.
Cu nadejde in Bunul Dumnezeu, in
rugaciunile tuturor Sfintilor si ajutorul
dumneavoastra va asteptam sa
petrecem o zi de inceput de toamna
frumoasa in familia bisericii noastre!
Preot Vasile Aileni
ConsiliuParohial

MILTON

Biserica Ortodoxă Naşterea Maicii Domnului - Lowville (Milton)

HRAMULUI BISERICII

Vă invităm să participaţi Sâmbătă 8 Septembrie începând cu ora 10:00am la Slujba
Arhierească împreună cu Ierarhul nostru, Prea Sfinţia Sa Episcopul Kyrillos, şi
Masa Festivă închinată Naşterii Maicii Domnului şi Hramului bisericii noastre.
Adresa bisericii:
7051 Guelph Line, Milton, ON L0P1B0
(în incinta bisericii St. George Anglican Church, Lowville)

Biserica Ortodoxă Naşterea Maicii Domnului - Lowville

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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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

Biserica Ortodoxă Sfinţii 40 de Mucenici
din Aurora

VĂ AŞTEPTĂM
LA PICNIC!

Sâmbătă, 15 Septembrie 2018, de la ora 11.00 am,
Biserica Ortodoxă “Sfinţii 40 de Mucenici” vă invită la
Picnic. Va avea loc la Simeon Park, 13190 Woodbine
Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o
atmosferă românească, cu mici, bere şi alte surprize.
Parcul oferă facilitaţi pentru toate vârstele: terenuri
de fotbal, tenis, volei, baschet, piscină pentru copii şi
adulţi, spaţii de joaca şi plimbări pe malul lacului.
Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite pentru plata
Catapetesmei sculptate şi susţinerea financiară a
bisericii noastre.
Vă mulţumim pentru suport şi generozitate!
Cu respect şi consideraţie,
Pr. Florian Ene - 647-338-6077
Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8

EVENIMENTE
Biserica Ortodoxă “Naşterea Maicii Domnului” din Milton
- 8 septembrie: HRAMUL BISERICII
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);
Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener
- 16 septembrie: PICNICUL DE TOAMNĂ
Biserica Ortodoxă “Toţi Sfinţii” din Toronto
- 15 septembrie: PICNIC

KITCHENER

....continuare din pag.3

Din partea Ansamblului Timişul,
Felicia Stoian, reporter la
Televiziunea Română, dar
totodată şi ca solist de muzică
populară a dorit să-şi exprime
sentimentele trăite prin aceasta
primă experienţă canadiană:
“Am venit aici împreună
cu Ansamblul Timişul din
Timişoara,
un
ansamblu
prestigios,
care
face
cinste
Felicia Stoian
Banatului, folclorului bănăţean
şi folclorului românesc, la invitaţia prietenilor de
la Societatea Culturală Română “BANATUL” din
Kitchener, Ontario, Canada. A fost o bucurie să ne
întâlnim cu voi, aici, cu românii, nu numai bănăţeni,
bănăţeni de dincoace şi dincolo de graniţele româniei,
care au plecat de foarte mulţi ani şi au scris istorie
aici în Canada, dar şi cu toţi românii cu ardeleni, cu
moldoveni, cu dobrogeni, a fost chiar o reală bucurie.
Spiritul românesc cred eu că a fost mult mai prezent în
aceste două zile de festival. Gazdele noastre au fost
generoase, copiii, colegii mei dansatori şi instrumentişti
s-au bucurat de frumuseţea canadei, până la urmă. E
o zona foarte frumoasă aici în Ontario, în oraşele unde
am locuit sau pe care le-am vizitat. Eu, împreună cu
coregrafa ansamblului Maria Dudău şi alături de cea
care ne este conducător de grup, este vorba despre
Doiniţa Anghel, am stat la Toronto la o fostă dansatoare
a Ansamblului Timişul din Timişoara. Iată că suntem în
familie până la urmă. Spuneam că este foarte frumoasă
Canada şi aveţi foarte mult spaţiu verde. Cred că ar
trebui şi noi românii să învăţăm să nu ne mai tăiem
pădurile, să respectăm mai mult natura ca şi ea să ne
respecte pe noi. Românii de aici fie ei bănăţeni sau din
alte zone ale româniei, s-au împănântenit în Canada,
sunt oameni înstăriţi, şi ce-mi place foarte mult, toţi
sunt harnici. Mi-a plăcut foarte tare spectacolul (n.r.
Festivalul Bănăţean) şi ansamblurile pe care le-aţi
creat aici şi care duc mai departe jocul românesc, jocul
bănăţean, jocul ardelenesc, jocul moldovenesc, jocul
maramureşan şi cel oşenesc. Şi am văzut un ansamblu
chiar foarte bun. Mi-a plăcut foarte tare pentru că ei nu
sunt dansatori profesionişti, mulţi dintre ei au cu totul şi
cu totul alte meserii, dar vin de drag. Cred eu că e foarte
importantă biserica aici, credinţa. Pentru că pe noi, pe
români oriunde am fi, fie în ţară fie dincolo de hotarele
ei, ne uneşte limba, portul, tradiţia, şi mai presus de
orice, credinţa în Dumnezeu. Dacă suntem uniţi, cu
siguranţă vom izbândi. Pentru că românii, repet, sunt
deştepţi, sunt frumoşi, sunt generoşi, au credinţă în
dumnezeu, şi dacă mai suntem şi uniţi, atunci CANADA
ESTE PATRIA NOASTRĂ.
Iar mesajul nostru, din inimă, al Ansamblului Timişul din
Timişoara, pentru românii din Canada este:
Rămâneţi lângă Dumnezeu, iubiţi-vă aproapele, nu vă
uitaţi rădăcinile şi tradiţia strămoşească, mergeţi tot
înainte şi faceţi-ne mândri încă odată şi încă odată că
suntem cu toţi români.”
Iar Cristina Ciortan, de la
Ansamblul Timişul, câştigătoarea
titlului de Miss Banat 2018-2019 a
declarat pentru Agenda Românească:
“Mă simt onorată să fiu câştigătoarea
titlului de “Miss Banat 2018-2019”
din cadrul Festivalului Bănăţean
şi sunt mândră că sunt româncă.
Zilele petrecute în Canada au fost o
experienţă minunată şi am plecat spre casă cu amintiri
de neuitat... pot să spun că ma simt mai bogată. Mă
bucur că am cunoscut mulţi oameni care sunt frumoşi
atât pe exterior cât şi pe interior, oameni cu care voi
păstra legătura şi pe care îi consider nişte prieteni
minunaţi. Locurile vizitate mi-au rămas întipărite în
suflet şi cu siguranţă mă voi reîntoarce cât de curând.”

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
la 50 de ani de la înfiinţare

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food

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.
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite de
sănătate. Treci însă printr-o perioadă
solicitantă, care te oboseşte. Dragoste: Cu
puţină îndrăzneală ai putea să-ţi declari
sentimentele. Financiar: Cu banii eşti OK.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu exagera cu alcoolul, mai ales
dacă ai supărări cu stomacul. Dragoste:
Resimţi nevoia de a împărtăşi aceleaşi
concepţii cu fiinţa iubită sau de a descoperi
lumea alături de aceasta Financiar: Ajungi
la un ţel de mult visat şi succesul îţi inspiră
încredere.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Consumul nervos sporit pare să
reclame administrarea unor suplimente cu
magneziu. Dragoste: La orice petrecere,
sindrofie sau adunare te-ai afla, atragi
privirile ca un magnet. Financiar: O intenţie
de viitor îşi modifică dinamica, mergând
mai repede spre realizare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Încearcă să adopţi un
comportament ponderat, fără excese.
Dragoste: Dacă e să se petreacă ceva, cel
mai probabil va fi vorba de o pasiune secretă
sau ilicită. Financiar: Faci mari eforturi ca
să-ți gestionezi resursele financiare așa cum
se cuvine, fără a declanșa niciun fel de
dezechilibru.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: O cură de verdețuri și vitamine
nu ar strica. Dragoste: Nu este exclus să-ţi
reapară în cale o fostă iubire sau să trăieşti
o întâmplare care-ţi reînvie amintirile.
Financiar: Banii sunt motivul multor
conflicte, pentru că obții până la urmă ceea
ce vrei, dar numai după o luptă serioasă cu
obstacolele.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu ai de ce să te plângi. Astrele
îţi protejează sănătatea şi îţi dau putere de
muncă. Dragoste: Gelozia sau egoismul nu
te lasă în pace iar atitudinea ostilă pe care
o abordezi în iubire strică atmosfera de
cuplu. Financiar: Banii nu sunt acum una
din preocupările tale de bază.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Acordă atenție sănătății și ascultă
cu atenție semnalele pe care organimul ți
le transmite. Dragoste: Aflate la apogeu,
pornirile erotice vor să se manifeste în
voie, drept pentru care răspunzi imediat la
chemarea aventurii. Financiar: Ai suficiente
rezerve pentru a te simţi bine şi a-ţi permite
ce îţi doreşti.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu sunt elemente majore care să
influenţeze starea ta de sănătate. Dragoste:
Cerul se înseninează, atmosfera se destinde,
totul devine mai simplu şi mai plăcut.
Financiar: Aştepţi de undeva să apară nişte
bani sau nişte oferte noi de colaborare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Orice abuz, orice abatere de la
principiile pe care ţi le-ai impus în ceea ce
privește regimul de viață, poate lăsa urme.
Dragoste: O relaţie prinde contur din ce
în ce mai puternic şi te îndrepţi spre ceva
serios. Financiar: Ai şansa să atingi ceva la
care ai tot visat în ultima vreme.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nicio problemă majoră, eşti în
formă, energic, plin de viaţă. Dragoste:
Preocupările amoroase predomină în
această perioadă, iar pasiunea pluteşte în
aer. Depinde de tine dacă se va concretiza
sau nu. Financiar: Atenţie, poţi ajunge
într-o situaţie foarte dificilă!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Bea doi litri de lichide pe zi: apă,
ceai, lapte, sucuri. Dragoste: Dragostea
cere multe eforturi, nimic nu evoluează de
la sine. Doar de tine depinde reușita relației.
Financiar: Vei fi în faţa unei afaceri noi, a
unei investiții de succes, a unor achiziții pe
care le pregătești de multă vreme.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Știi că că stresul se reflectă asupra
stării fizice. Evită alimentele foarte acide.
Dragoste: Ești predispus la suspiciuni
şi gelozie și pot apărea și probleme de
comunicare în cuplu. Atenție la cum
te exprimi, cuvintele pot ieși anapoda.
Financiar: Fii precaut!
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

ARMENIA

(a doua parte)

O ţară încă necunoscută învăluită de o aură mistică

Nu am putut rezista tentaţiei şi am vizionat
un concert la Filarmonica din Erevan,
o orchestră fondată acum 92 de ani, cu
preţul biletului abordabil. Sala era plină
de melomani iar în program Beethoven,
Schumann, Shostakovich si Babajanian.
Majoritatea monumentelor importante în
Armenia se află nu departe de capitală.
Am reuşit să vizităm trei obiective într-o zi
închiriind un taxi.
Templul Garni, un templu grec se află la o
jumătate de oră de Erevan şi a fost construit
din bazalt de regele Tiridates în anul 77
cu fonduri oferite de Neron şi dedicat lui
Mithra, zeul soarelui. Cutremurul din 1679
l-a distrus în întregime dar a fost refăcut în
anii 1970 de către ruşi. Se pot vizita termele
şi un mozaic. Este un templu mic cu o faţadă
formată din şase coloane. Este singurul
templu păgân armean care a supravieţuit
convertirii la creştinism. Religia armeană
pre-creştină a fost apropiată de cea
greacă principalul zeu fiind Hayak care
se trăgea direct din Noe. Templul a fost
cruţat demolării pentru că sora regelui
Tiridates a hotărât să transforme templul
într-o reşedinţă regală cu SPA. În spatele
templului se află un canion adânc de o
frumuseţe uimitoare.
Mânăstirea Geghard este troglodită, sălile
sunt săpate în stâncă şi fondată de Griogre
Iluminatoriul într-un peisaj de poveste.
Este un miracol de arhitectură cu un joc de
lumini asigurat de razele soarelui. Numele
mânăstirii înseamnă “suliţa” pentru că
una din suliţele cu care a fost crucificat
Isus se află aici. Mânăstirea adăposteşte
câteva biserici şi morminte reprezentând
apogeul arhitecturii medievale armeniene.
Mânăstirea a fost un centru cultural şi
ecleziastic. În interior ferestrele sunt
cât o palmă iar zidurile împodobite cu
“khacajras” pietre mari în care au fost
sculptate cruci în diverse modele. Se spune
că vizitând aceste locuri ţi se va îndeplini
orice dorinţă.
Mânăstirea Khor Virap este locul unde
a trăit Grigore Iluminatorul (257-334)
un predicator jumătate evreu jumătate
armean venit din Capadocia. Mânăstirea

este primul loc sfânt al Armeniei creştine.
Moise, în Istoria Armeniei aminteşte cum
regele Tiridates al patrulea a alungat şi
persecutat creştinii. Grigore a fost aruncat
într-o groapa plină de şerpi şi scorpioni
unde a supravieţuit miraculos timp de 13
ani. O femeie cu suflet bun îi dădea apă
şi mâncare pe ascuns. Numele bisericii
înseamnă închisoarea sfântului Grigore.
Când regele bolnav şi-a pierdut minţile
dupa ce a ucis 37 de fecioare care propagau
creştinismul a fost îngrijit de Grigore şi
salvat de la moarte, acesta s-a convertit la
creştinism, Armenia devenind prima ţară
creştină, o premieră în istoria umanităţii. În
302 Grigore Iluminatorul a devenit primul
şef al bisericii armene.
Genocidul armenian din 1915 este
considerat primul genocid al secolului 20.
Între 1915 şi 1922 1,5 milioane de armeni
au fost masacraţi de către turci.
Armenii din Imperiul Otoman au început
să fie persecutaţi încă de la sfârşitul sec
19, între 1894 şi 1896 sultanul a ordonat
exterminarea a 200.000 de armeni. În
feburarie 1915, în timpul Primului Război
Mondial, autorităţile de la Constatinopol
au arestat 1000 de personalităţi pentru a se
debarasa de elita armeniană.
Populatia a fost anunţată să părăsească
oraşe şi sate având numai 48 de ore pentru a
îşi face bagajele şi a pleca spre necunoscut,
care de obicei a fost moartea. Bunurile
lor au fost confiscate ilegal. Mijlocul prin
care s-au debarasat de ei a fost deplasarea
populaţiei prin deşert cu pretextul că
îi apără de trupele ruseşti. Majoritatea
femeilor, copiilor, bătrânilor deportati au
murit de foame, de sete şi de frig, au avut
loc violenţe sexuale, unii au fost vânduţi
ca sclavi. Până şi copiii au fost mascraţi
sau adoptaţi cu forţa. Imperiul Otoman i-a
acuzat pe armeni că sunt separatişti şi că vor
să se alieze cu Rusia. Unii au fost trimişi în
tabere de concentrare în Siria.
Comunitatea internaţională a fost la curent
cu aceste masacre care au avut loc în
Imperiul Otoman, Franţa, Anglia şi Rusia
denunţând evenimentele.
Armenii sunt în jur de 11 milioane în lume,
doua treimi locuind în afara ţării.
Masacrele au împins armenii în exil mai ales
în Franţa unde exista cea mai importantă
comunitate armeniana cu 400.000 de
armeni.
Încă şi astăzi în manualele de istorie turceşti
se explică copiilor că Imperiul Otoman
s-a apărat împotriva insurecţiei armene în
timpul celui de al Doilea Război Mondial.
Turcii nu vor să recunoască acest genocid
numai dacă un tribunal internaţional va lua
o decizie în acest sens.
Diaspora este importantă pentru Armenia
pentru că armenii care trăiesc în Europa
sau Statele Unite ajută la dezvoltarea
ţării. Diaspora a finanţat statul armenian
ocupându-se de spitale, orfelinate şi case de
bătrâni.
Există mulţi francezi de origine armeană
Devedjian,
Madenian,
Melkonian,

Manoukian,
Boghossian,
Bilalian,
Balladur(ian), în USA familiile Kardashian,
André Agassi şi grupul System of a Down.
Armenii au contribuit şi la dezvoltarea
culturii româneşti prin personalităţi ca Spiru
Haret, Garabet Ibraileanu, Theodor Aman.
În 1817 a fost construită în Bucureşti prima
şcoală armenească. După Primul Război
Mondial în Bucuresti au fost înregistaţi
50.000 de cetăţeni originari din Armenia. În
prezent în Bucureşti sunt stabiliti 1.000 de
armeni.
Conform datelor ONU din 11 milioane de
armeni 3 milioane locuiesc în Armenia, 2,2
milioane în Russa, 600.000 în Europa şi 1.2
milioane în USA.
Azerbaidjan este în conflict cu Erevan
din cauza teritoriul Karabagh. Ghidul
ne-a arătat un sat întreg care a fost părăsit
de locuitori din cauza incidentelor cu
Azerbaidjanul. Aceştia trăgeau cu arma şi
ucideau copii, bătrâni, tineri.
Limba armeană este o limba indo-europeană
care poseda un alfabet creat între 392 şi
406 de către călugărul Mesrob Machdotz.
Limba prezintă asemănări cu greaca veche
şi vechea limbă persană.
Bucătăria armenească se remarcă prin carne
de miel la grătar. Bozbaah este mâncarea
naţională. Armenia este ţara compoturilor şi
fructelor confiate. Bucătăria se distinge prin
asociaţii originale de condimente, folosirea
nucilor şi alunelor în orice reţetă. Sosurile
armeneşti sunt faimoase în lumea întreagă.
Religia a fost pentru această ţară liantul
care a unit-o şi solidificat-o. În timpul
dominaţiei sovietice 1920-1991 biserica
a fost interzisă, preoţii fiind executaţi
sau trimişi în gulag, botezul interzis. La
sfârşitul comunismului existau în ţară
numai 40 de ecleziaşti. Bisericile au fost
abandonate sau tranformate în clădiri
agricole sau industriale. Mânăstirile şi
bisericile sunt înscrise în majoritatea lor
de UNESCO în patrimoniul cultural al
umanităţii. Construcţia bisericilor a fost
adaptată în funcţie de geografia locurilor,
fiind construite pe vârfuri de munţi cu acces
dificil. Khatchkars sunt cruci tăiate în piatră
specifice Armeniei simbolizând copacul
vieţii.
Ca şi în România în timpul comunismului,
oamenii aveau electricitate numai două ore
pe zi şi gazul închis. La începutul anilor 90

Armenia a suferit un embargou energetic din
partea ruşilor privând Armenia de gaz timp
de 2 ani, 80% din păduri dispărând pentru a
face faţă acestor penurii de electricitate care
a lasat armenienii în frig şi întuneric.
Exista case de schimb valutar peste tot chiar
şi în magazine. Este dificil să te faci înţeles
în Armenia. In Erevan nu găseşti nici un
Macdonald’s.
Zona Caucazului a fost o zonă tampon între
ruşi şi turci. Caucazul nu a fost niciodată o
regiune stabila şi paşnică. Armenia este o
ţară cu o istorie tulburătoare, cu peisaje de
vis şi cu monumente multimilenare.
Ca orice capitală ex-sovietica Erevanul
are contrastele ei: maşini de lux alături de
maşini Lada, mai multe telefoane portabile
decât locuitori. Se spune că jumătate din
producţia mondiala de automobile Lexus
se află în Erevan. Pe North Avenue poţi
savura un cappuccino italian sau să faci
cumpărături la magazine de lux italieneşti
iar la o aruncătură de băţ să cumperi cele
mai ieftine mărfuri chinezeşti.
Armenia este cea mai săracă ţară din
Caucaz cu o poveste tristă şi eroică, plină
de legende. Infrastrucura Armeniei este
inferioara Georgiei, şoselele au un aspect
de drum de ţară, pline de gropi. În Armenia
există o singura autostradă care leagă
Erevan de lacul Sevan, unul dintre cele
trei lacuri sfinte ale Armeniei. În Armenia
salariul mediu este de $310 pe lună, 30%
din populaţie fiind considerată săracă.
Şomajul este de 45% printre tinerii de la 15
la 24 de ani.
Armenii, un popor martir sunt relaxaţi şi
civilizaţi, având şoferi toleranţi, personalul
magazinelor serviabil. Armenienii sunt
mândri de coniacul Ararat, de ţuica de dude.
În Erevan se afla distileria Ararat, imensa
uzina de coniac cumpărată de Pernod
Ricard în 1999. Se spune că până la moartea
sa, Stalin ar fi livrat lui Winston Churchill
365 sticle de coniac armean.
Erevanul este un simbol la rezistenţei şi
victoriei unui popor care a supravieţuit
genocidului turc, unul dintre cele mai vechi
oraşe din lume.
Paulina Popescu,
Kitchener
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Babysitter and Parent helper wanted
for a busy family of soon to be 5
We are looking for someone to help care for our two-year-old daughter
due to our busy lives. The father is working very long hours at work
and running errands for about 12 to 14 hours every day. The mother
is pregnant with twins and it’s getting very challenging to care for the
two-year-old daughter on her own (especially when it comes to taking
her to the park or to play).
At the end of October we will be moving from Brampton to Cambridge.
We will need quite a bit of help packing, moving and unpacking. We
need to set the new home in order (to our standards) in a timely fashion
due to the arrival of the twins soon after we move.
We are looking for someone who can supervise and manage the house
including but not limited to laundry, washing dishes, cooking, running
errands and other routine housekeeping duties. Living in is mandatory.
Work experience is an asset but not mandatory as you will be receiving
training in the house.
If you are interested please send your resume to
elenaoanta@yahoo.com

AQUILA
MOTOR
FREIGHT

A N G A J Ă M 519 498 0908
SOFERI PENTRU CURSE DE
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 602 566 4239
DE EXPERIENTA.
0.70$/M. Detalii la:

SALARIU

claudio@aquilamotorfreight.com
CLAUDIU MAGDA

Salary: $15/h
Do NOT contact me with unsolicited services or offers.

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.

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

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

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

Tel: 519-781-2929

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

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

REDACŢIA

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

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com
sau

416-800-0832

519-594-1712
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Director: Irina Sânziana Secăşan
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Consultant: Stelian George-Cosh
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Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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Servicii de
Emigrare

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE

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

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

Croitorie PAVEL JURCĂ
Telefon 519.741.1888

Transfer casete video VHS pe DVD

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

CAUT JOB

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

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

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

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.

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

THIS MONTH SPECIAL
2010
Dodge
Journey
Wa r r a n t y,
C e r t i f i e d ,
e-test,
Safety,
150000Km, A/C,
power windows/
doors.

519.781.2929
Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto
Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto
Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com
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WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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:

sau email:
immigrationtocanada@bellnet.ca
www.cdimmigrationcanada.com

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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.

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,

NICI GLORIE, NICI AUR...
‘’Nici glorie, nici aur, nici țarină, nici turmă?’’
Diacul iar insistă: ‘’dar ce-ai să lași în urmă?
Inele, giuvaiere,safire prin sertare?’’
‘’O, nu! Doar acest cântec din tot ce-a strâns penelul.
Sunt mai bogat ca râul, cu pietre de tot felul;
dați fiecărui una ( când voi pleca din luncă) atât de-ndemânatic, la fix când se aruncă,
poemul nu mi-l spurce cumva vreo bocitoare!’’
Dumitru Ichim
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

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:

www.dumitruichim.com

Simply Delicious...

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

519-590-6472

Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

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

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

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

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

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

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

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

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

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

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

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

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

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

www.naturalstonecity.com

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

INSURANCE

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

PASTĂ DE MICI

WHOLESALE Pentru pizzerii

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

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

Creamy Feta
Avem

education.

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

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

