
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

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

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 23 sept. - Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul * Luni 1 oct. - Acoperământul Maicii Domnului * Sâmbătă 6 oct. - Sf. Ap. Toma *

$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
4 Octombrie 2018

Anul XI - Nr.260
20 Septembrie 2018

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

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

VIDEO & PHOTO

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

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

Comunitatea românească din London vă invită la film
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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

Clientul nostru, prostul nostru

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!

Probabil credeti ca am o dominanta pe 
scoarta sau ca toate mi se-ntampla numai 
mie.
Am un telefon mobil cu abonament si mai 
am unul cu cartela reincarcabila, ambele la 
Orange. Mi l-am luat si pe cel alimentabil 
fiindca obisnuiesc sa vorbesc enorm in 
retea si-mi ajuta. De fapt, doar teoretic imi 
ajuta, aveam sa aflu.
Alaltaieri, cautand un loc unde sa “incarc” 
(habar n-aveam cum se face asta), dau de-
un magazin pe usa caruia era sleita o fituica 
(printre altele): Orange Prepay. Intru. 
Vanzatoarea cantarea niste muschi tiganesc. 
Pentru de dimineata, vorba reclamei.
In fata mea, inca patru insi au dorit inca 
patru sortimente de mezeluri, deci nu mica-i 
fu mirarea cucoanei de la cantar cand m-a 
auzit ca vreau 7 euro credit pe Orange. Din 
reflex, s-a uitat in gramada de salamuri, 
dar cum n-a vazut asa ceva, a chemat-o pe 
colega ei:
- Miki, de unde iau oringi pripei?
Miki disparuse fara urma. Intr-un final, 
s-a auzit un mormait infundat. Mi-a sarit 
inima, am crezut c-a luat-o cineva ostatica, 
in depozit.
- Stati putin, ca e la veceu! imi traduce 
colega care nu stia unde e raftul cu oringiuri.
Cred ca draga de colega mancase ceva 
nepasteurizat, deoarece a aparut de la wc 
peste 16 minute. Isteata foc, a stiut totusi sa-

mi ia 7 euro plus TVA si sa-mi dea un bon 
lung ca o tenie. Cica alea erau instructiunile, 
eu doar sa merg frumusel acasa si sa fac ce 
scrie acolo.
Am ajuns la domiciliu-mi. De la usa am 
inceput sa butonez, nici nu mi-am scos 
geaca. Eram transfigurata de emotie. Sun 
la 222 si cica sa introduc codul unic de 
incarcare. Tastez cele paispe cifre si astept. 
Liniste. Vazand ca nu ma baga nimeni 
in seama, apas pe butonul verde, fie ce-o 
fi. “Numar invalid, va rugam verificati 
numarul si formati din nou”. Nu era mai 
operativ sa-mi zica direct “tampito”?
In fine, o iau de la capat. Sun iar la 222 
si bag iar codul, cand mi se porunceste. 
Nimic. Era liniste ca-ntr-o nuca.
Intr-un final, cand deja iesisem pe balcon 
ca sa arunc telefonul afara, in zapada, tiuie 
ceva in urechea mea. Era un sms. Era numai 
primul, au urmat vreo patru. Bine ati venit, 
bine ati incarcat, Orange va ofera premii, 
inscrieti-va la, aveti atata credit, bucurati-
va de, avem o oferta, alegeti optiunea, mai 
poftiti pe la noi, va invitam sa reincarcati 
etc, etc.
Seara, am vorbit o ora cu cineva. Stiam ca 
am 2800 de minute in retea, 2800 de sms-
uri in retea, 100 de minute nationale si 100 
de sms-uri nationale, toate astea in banisorii 
susmentionati. A doua zi, am dat iar sa sun 
si-am crezut ca faramitez mobilul si-l torn 
in supa, sa-l mananc. Cica “inainte de a 
forma, suna la serviciul cu clientii, pentru 
reincarcarea cartelei”. Am sunat mai intai 
la numarul care-mi dezvaluie creditul si 

mi-a spus, cu pretul micii mele apoplexii, 
ca mai am in cont 0,006 euro, nici nu stiam 
ca exista o asemenea subunitate financiara. 
Cum am ramas cu 6 miimi de cent sau ce-or 
fi alea, ca nici nu stiu sa le citesc? Ma rog.
Nervoasa ca o ursoaica, am cautat pe bonul 
cel lung un numar de la Relatia cu clientii 
Orange. Nu exista asa ceva. Am deschis 
laptopul si-am cautat pe Google. Am gasit 
411. Sun. Piiing-piiing-piiing (ocupat). Ei, 
cum naiba? Mai caut pe Internet, gasesc 
401. Sun, Ma pune sa apas pe treizeci de 
taste pana ajung la sectiunea de care aveam 
nevoie, moment la care imi spune ca intre 
aceste ore trebuie sa formez 410, ca 401 
e numai intre 12 noaptea si 12 ziua sau 
asa ceva. De ce nu mi-a trantit asta de la 
inceput? Sun la 410, mai apas saizeci de 
taste si ajung cu chiu, cu vai, la un baiete 
care ma intreaba cu ce ma poate ajuta. Sa-ti 
impusti patronii! – am vrut sa-i spun, dar 
mi-a fost mila de el.
La finalul convorbirii, s-a dovedit ca nu ma 
poate ajuta cu nimic, deoarece, cand i-am 
spus ce-am patit si cum e posibil sa fi vorbit 
intr-o ora 2800 de minute, el mi-a grait asa: 
“Da, doamna, ati incarcat aseara 7 euro, dar 
nu ati selectat nicio optiune si ati vorbit pe 
credit”. L-am rugat sa-mi traduca in romana 
sau macar in engleza si el mi-a explicat ca 
la cretini: cand incarcati, primiti un semese 
si acolo va spune sa tastati si sa alegeti una 
dintre optiuni. Ca daca nu alegeti optiuni, 
vorbiti pe credit, adica vorbiti la tarif mare 
si terminati banii imediat.
Va dau cuvantul ca nici pe roaming nu 

terminam 44 de lei intr-o ora. Mi se pare 
jaf la drumul mare si, mai mult de-atat, o 
manevra sireata de a impinge o cohorta de 
naivi catre aceeasi greseala. Cum adica sa 
“selectez optiunea”? Pai cine ar prefera sa 
vorbeasca cu 10 centi minutul cand poate 
vorbi 100 de minute cu un leu, cum ofereau 
ei teoretic? Asta e ca si cum as cumpara un 
televizor LCD scump si as descoperi ca e 
alb-negru, iar cand m-as infoia la ei, m-ar 
mustra ca n-am activat in magazin optiunea 
“color”. Cine vrea alb-negru in loc de 
color? Cine vrea alterat in loc de sanatos? 
Cine vrea scump in loc de ieftin? Exista 
asemenea fantezii si perversiuni?
Baiatul de la telefon mi-a spus ca de-acum 
incolo sa-mi cumpar minute, sa nu-mi mai 
cumpar bani (sic!). Ca atunci nu mai e 
nevoie sa activez nicio optiune.
Eu inteleg ca sunt cam proasta, ca la mine, 
la tara, n-am avut chiosc cu prepay, ca de 
cand ma stiu am avut abonament si nu 
ma interesau reincarcarile, dar chiar sa-ti 
bati joc de mine-n halul asta si sa faci pe 
prostul, asta mi se pare o magarie pe care 
n-o puteam asocia defel cu o multinationala 
plina de ifose.
Acest material nu se vrea o instigare la 
parasirea unei firme (toate fac faze de-astea, 
am aflat), ci e un avertisment din seria 
“cine-o mai face ca mine…”. Vreau sa va 
crut nervii.
Iar prietenilor mei din Canada sa le rezolv 
dilemele.

Simona Catrina

Dragi români,

Asociaţia ARTA vă invită să creăm împreună o colecţie de povestiri despre 
România centenară cu tema “În famila mea am un erou al Unirii”. Fiecare dintre 
noi a avut un bunic, un străbunic, un unchi, un văr care a participat la Războiul 
din 1918 sau a luat parte la actul Marii Uniri din 1918. Acum este momentul să 
ne gândim cu profund respect la aceşti oameni care au făcut posibilă apariţia 
pe harta Europei a ţării noastre de origine, România. Nu trebuie să lăsăm să se 
piardă în negura timpului aceste întâmplări adevărate, trebuie să le transmitem 
din generaţie în generaţie. Şi cel mai bun mijloc este scrisul.
Povestea nu trebuie să fie mai mare de două pagini. Lucrările vor fi citite în 
cadrul unei şezători dedicate proiectului naţional Centenarul.
Rugăm să trimiteţi încercările dvs literare pe adresa:

popescu.arta@rogers.com

Asociaţia ARTA din Kitchener

În famila mea am un erou al Unirii
SCHOMBERG

FESTIVALUL MUSTULUI
Evenimentul va avea loc Duminică 23 Septembrie, în curtea bisericii noastre.
Duminica se va deschide cu Sf. Litrughie 10:30-12:30, dupa care vom continua 
cu festivalul mai sus menţionat.
Curtea bisericii va fi învăluită de mireasma mustului proaspăt, al strugurilor şi al 
mâncărurilor pregătite, specifice evenimentului.
Muzică românească, Tombolă.
Mâncarea va fi donată de către Biserica noastră, iar donaţiile vor fi lăsate la 
aprecierea dumneavoastră.
Băuturile alcoolice, răcoritoarele şi tombola, vor fi contra cost.
Vă aşteptăm pentru a ne bucura împreună şi a servi un pahar cu must, arătând 
că anotimpul recoltei este binecuvântare de la Dumnezeu şi veselie!

Consiliul Parohial şi preotul Ciprian Paşca
www.bisericasfantulilie.com

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

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

KITCHENER

În zilele de 8 şi 9 septembrie 2018 
au fost zilele hramului Misiunii Sfânta 
Maria. Cu această ocazie am avut 
în mijlocul nostru pe I.P.S. Irenee 
Rochon, Arhiepiscop de Ottawa şi al 
întregii Canada. Sâmbătă dimineaţa 
s-a săvârşit Sfânta Liturghie 
arhierească, iar după-amiaza ne-
am rugat în cadrul Tainei Sfântului 
Maslu. A doua zi, duminică, a fost 
din nou Sfânta Liturghie arhierească 
dupa care ne-am bucurat cu toţii de 
o agapă frăţească la care am avut 
ca oaspeţi cunoştinţe şi prieteni mai 
vechi din Whitby, Mississauga şi 
Hamilton. Le mulţumim pe această 
cale pentru că au fost alături de noi 
şi, nu în ultimul rând, vă mulţumim şi 
celor ce sunteţi “de-ai casei” şi v-aţi 
ostenit să fiţi alături de noi şi ne-aţi 
ajutat să pregătim această masă 
festivă. Dumnezeu să vă bucure şi să 
vă răsplătească!

Preot Didel

Misiunea Sfânta Maria şi Sfinţii Martiri Brâncoveni

ZILELE HRAMULUI
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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
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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

NIAGARA

Evenimentul formal anual dedicat 
celebrarii toamnei, bucuriei de a trai, 
munci si a fi impreuna in comunitatea 
romana, de incununare a realizarilor 
comunitatii si oportunitatea de a 
strange fonduri pentru actiunile viitoare 
ale Comunitatii Romane Din Niagara.

Ca in fiecare an, va invitam sa sarbatoriti 
cu noi, cu muzica si dans, mancare 
buna traditionala si internationala, si ca 
de obicei, surprize artistice.

Meniul este format din aperitiv, sarmale 
si felul principal, plus desert.
Cash Bar
Pretul biletului este de CAS 45/adult si 
CAD 35 pentru copii sub 12 ani.
Pret special pentru masa de 8 
persoane: $340.00

Biletele se pot cumpara 
printr-un mesaj adresat la 
romaniancommunityofniagara@yahoo.
ca si plata se face prin e-interac la 
aceeasi adresa de e-mail, raspunzand 
la intrebarea: Care este numele 
evenimentului? Raspuns (intr-un 
cuvant) : joyinniagara Veti primi biletele 
electronic prin e-mail.
Pentru intrebari suplimentare, 
contactati-ne pe e-mail sau telefonati la 
1 905 353 4933 (Ruxandra Nicolescu) 
sau pe paginile de facebook publice 
ale comunitatii: Romanian Community 
of Niagara si Comunitatea Romana din 
Niagara.

Va asteptam cu drag si cu culorile 
specifice si unice ale regiunii Niagara 
toamna!

Joy in Niagara
2018 Thanksgiving edition

Niagara on the 
Lake Community 

Centre
14 Anderson 

Lane, Niagara-
On-The-Lake, 

Ontario, L0S 1J0

Sâmbătă,
6 October 2018

5:00pm – 11:59pm
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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

AURORA
Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora a 
organizat Sâmbătă, 15 Septembrie la Simeon Park 
Magna am putea spune deja intrat în tradiție, Picnicul 
”de vară” care anul acesta s-a lăsat așteptat până acum, 
dar datorită temperaturile ridicate la care s-a desfășurat 
evenimentul, condiderăm că își merită titlul.
Ca de obicei, cu mic cu mare ne-am adunat să ne 
bucurăm împreună de tot ce e bun și frumos în viața 
noastră, în marea familie a bisericii. Pe lângă nelipsiții 
mici și fripturile pregătite la mare artă de domnii și 
doamnele care s-au implicat în organizare, plăcinte 
și dulciuri de casă și alte bucate alese care n-ar fi 
alunecat corespunzător fără un pic de ajutor de la berea 
și sucurile răcorite în prealabil cu multă gheață, s-au 
încins ai noștri și la fotbal, volei și la tenis. Pe scurt, a 
fost o zi minunată care va rămâne o plăcută amintire 
de sfârșit de vară pentru fiecare dintre noi și care ne-a 
adus mai aproape de momentul în care vom achita 
frumoasa Catapeteasmă ce ne împodobește lăcașul de 
rugăciune.
Și dacă se încheie vara înseamnă că începe toamna 
care nu poate decât să ne aducă bucuria că vom 
culege roadele pământului și dorința de a-i mulțumi lui 
Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate din viața 
noastră, fapt pentru care în 13 Octombrie vom organiza 
Ziua Recoltei ca zi a recunoștinței în aceeași locație 
amintită mai sus: Simeon Park Magna, 13190 Woodbine 
Avenue, Gormley, ON L0H 1G0.
De săptămâna aceasta vor reîncepe la biserica noastră 
următoarele activități: Cursul de Limbă Engleză pentru 
Seniori, sub conducerea Doamnei Profesor Delia 
Achim și Școala de Duminică, coordonată de Doamna 
Preoteasă Carmen Ene, în fiecare Duminică între orele 
10:00 și 11:00 a.m.
Vă așteptăm să veniți alături de noi spre slava lui 
Dumnezeu și pentru mântuirea noastră a tuturor!

Cu aleasă prețuire,
Pr. Florian Ene 
647-338-6077
Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8
www.boraurora.com

Picnicul ”de vară”



20 Septembrie * Nr.260 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.7
TORONTO

Elegant and modern venue, 
festive lights and professional 
sound, entertainment by 
GILMARO and other surprise 
apearances, Deluxe Open Bar 
and an outstanding menu will be 
our recipe for an unforgettable 
night at: The Royalton Hospitality 
Inc. - 8201 Weston Road, 
Woodbridge, ON L4L 1A6
AREC Executive members and 
collaborators work very hard to 
make the GALA one of the most 
elegant events of the year, and 
while prices at all venues went up 
considerably, we try to make the 
Gala as affordable as possible, 
by discounting it considerably for 
the AREC members, students 
and graduates with the help of 
our gracious sponsors.
We remind you that we are a non-
profit association. This is why we 
have decided that this year the 
whole AREC membership for 
2019 will go towards a discount 
for the AREC Gala.
General Admission and 
Membership:
A full-price ticket this year is 
$110/person, but for the same 
price everyone participating at 
the GALA has the opportunity 
to also become a member or 
an associate member (for non-
engineers), by paying $40 for the 
membership and only $70 for the 
ticket. 
Yes, the whole membership that 
you pay will be used this year to 
sponsor your ticket at the Gala.
Here is what the AREC 
membership offers you in addition 
to the Gala ticket discount:
- you will be part of a respected 
professional association 
committed to supporting you 
in your personal and career 
development through networking 
and tutoring
- you will be able to participate 
for free in all seminars and other 
events organized by AREC in 
2019 
- you will be able to apply 
for a discounted insurance 
from Economical Select and 
use further group discounts 
negotiated by AREC for members 
in 2019.
Students and 2018 Graduates:
At this year’s GALA we will 
celebrate the 2018 graduates, 
we will hand out the scholarship 
grants totaling $6000, and we will 
announce the student grants for 
2019.
Tickets for all fultime students 
and 2018 graduates will be 
discounted with the help from our 

sponsors.
Student ticket (must be enrolled 
full time in 2018- 2019): $20 
2018 Graduate ticket: Free
The number of discounted tickets 
is limited to 30 persons. To 
purchase a student or graduate 
ticket please send first an email to 
president@arec.ca and mention:
- your name / the name of the 
institution and the line of study, 
degree / the year.
Sponsors:
The AREC Dinner Gala 
Committee gratefully accepts 
donations from individuals and 
corporations. The donors will 
be acknowledged in the Gala’s 
programme and can present 
their materials at the entrance in 
the hall, will have 1 year website 
banner on AREC’s website, as 
well will be promoted at AREC’s 
annual events.
• Donations Gold: $550 or more. 
Includes two tickets to the Gala, 
will be promoted at AREC’s 
annual events, 1 year website 
banner on AREC’s website and 
one year AREC membership.
•Silver: $350. Includes one ticket 
to the Gala, will be promoted at 
AREC’s annual events, 1 year 
banner on AREC’s website and 
one year AREC membership.
• Bronze: $250. Includes one 
year AREC membership and will 
be promoted at AREC’s annual 
events.
Please contact Daniel 
Cheoreanu, Emil Caraghin or 
Paul Goldenberg about the 
above sponsorship packages.
Unemployed or New Romanian 
immigrants (less than 1 year in 
Canada)

Are you unemployed and 
would like to attend Gala 
Dinner AREC? 
AREC believes that networking 
and mingling with professionals 
is very beneficial to our members. 
For AREC members currently 
unemployed, who would like to 
attend Gala, AREC is extending 
and covering the membership 
fee for 2019. Your ticket cost 
will be $70. You are required to 
present the latest E. I. record.

Our VIP guests:
Mr. Adrian Ligor, Chargé 
d’affaires a.i. of Romanian 
Embassy to Canada.
Mr. Daniel Ene, Acting Consul 
General of Romanian Consulate 
General in Toronto.
Mr. Corneliu Chisu, P.Eng. 
- Former MP for Pickering-

Scarborough East (Ontario)
Mr. George Oprea, P.Eng. - 
Former Honorary Consul of the 
Republic of Moldova.
Mr. Don Lothrop - Founder of 
RomaniaOne - Helping Romania 
ascend to it’s rightful place as 
one of the most beautiful places 
in Europe to live, work and play.
Notes:
* All tickets must be purchased in 
advance. We are not accepting 
payments at the event.
*** Vegan menu will be served if 
needed only, if you mention this 
request in the comments when 
you purchase the tickets.
**** You will be accommodated at 
the table by AREC’s Team.
TICKET PRICES:
- Full Price Gala Ticket (adults 
only): $110
- Special Package: Membership 
2019 and Gala Ticket: $110
- Sponsorships: Gold-$550, 
Silver-$350, Bronze-$250 - see 
above for details.
Pending approval by president@
arec.ca:
- Fultime Student: $20 
- 2018 Graduate: Free
- unemployed or new immigrants: 
$70
Methods of payment for gala 
tickets, membership packages 
and sponsorships:
1. E-Transfer to payment@arec.
ca, password: Engineer 
2. PayPal (instructions coming 
soon at bilete.ca) - PayPal fees 
will be added to the ticket price at 
the time of payment. 
3. Cheque or cash handed 
directly to one of the executive 
members
Gala AREC 2018 Organized in 
collaboration with 5STAR Event 
Planning:
 
With over 20 years combined 
experience in the hospitality 
industry, hotel and convention 
management, we offer and 
deliver highly customized 
design and services that 
transform our clients’ events into 
Special, Unique, Unforgettable 
Celebrations!
Contact: Adrian Calagiu, 
MBA / 647.297.6874 / 
info@5stareventplanning.com
For rooms reservation at https://
vaughan.montecarloinns.com/, 
please use Group Code: 343812 
, PIN: 1027  - bus shuttle to & 
from Gala, compliments of AREC
Looking forward to welcoming 
you,

AREC Executive
Together We Are Stronger!

ASSOCIATION OF ROMANIAN ENGINEERS IN CANADA - Toronto, Ontario
Cordially invites you to the

Romanian Engineers’ Gala Dinner Edition - 2018
 On Saturday, October 27, 2018, starting at 6:00 PM

KITCHENER
FESTIVALUL şi BALUL

STRUGURILOR
Asociația “Vulturul” din Kitchener vă invită Sâmbătă, 
20 Octombrie 2018, la FESTIVALUL si BALUL 
STRUGURILOR.
Începând cu ora 7:00 PM, vă așteptăm cu drag să 
petrecem momente de voie bună și să degustăm din 
preparatele culinare și mustul, specifice începutului de 
toamnă:
·  ciorbă țărănească
·  mititei
·  friptură de pui și șnițel
·  garnitură și salată
·  desert cu dulciuri și, bineînțeles, struguri

Programul artistic va fi asigurat de CmS Global 
Entertainment.
Costul biletelor:
$50 pentru adulți, $25 pentru copii peste 12 ani.

Vă așteptăm la POLISH LEGION, 601 Wellington St. N, 
KITCHENER.

Pentru bilete sunaţi la:
- Peter Scopu                   519-884-3315
- Nicu Boboc                     226-647-6572
- Costin Ograda-Bratu      519-569-8972
- Doru Crmenescu            519-744-2952

LONDON

Vă invităm Joi, 27 septembrie 2018 să vizionăm împreună 
o capodoperă a cinematografiei românești, ”De ce trag 
clopotele, Mitică?”.
Filmul începe la ora 6:00 pm, accesul este liber, gustările 
și băuturile răcoritoare sunt gratuite, iar donațiile sunt 
binevenite.

Adresa este:
London Public Library, Landon Branch
Martha Bishop Room
167 Wortley Rd.

Puteți parca în spatele clădirii, cu intrare de pe Bruce St 
(sens unic), sau pe stradă.

SEARĂ DE
FILM

Clubul Românilor din London organizează

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

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



KITCHENER
Duminică, 16 septembrie, după terminarea Sfintei Liturghii, 
într-o zi cu cer senin și mult soare, semn că Dumnezeu ne 
iubește, a avut loc Picnicul de toamnă al Parohiei Ortodoxe 
Române Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener. Peste 200 
de enoriași s-au putut bucura de această vreme superbă 
pe terasa Centrului Cultural Român Banatul de pe 2150 
Bleams Road din Kitchener. A fost un Picnic cu un meniu 
bogat, din care n-au lipsit micii și berea rece, pregătit de 
voluntarii bisericii noastre, coordonați foarte bine de Daniela 
Beșliu, cărora le mulțumim pe această cale.

A fost și muzică aleasă special pentru inima sensibilă a 
românului de către D.J. Chica (mulțumim Felicia Stepan!), 
iar Simion Ciobanu a încântat pe cei prezenți cu un colaj 
instrumental la taragot. Au fost copii mulți, foarte mulți, 
care s-au bucurat de cele două bouncere special închiriate 
pentru ei, dar și de arena de fotbal, pentru care îi mulțumim 
lui Christian Radu de la Hungerball Canada. Mulțumim și 
sponsorilor “Rusu Dentistry” (Dr. Simona Rusu) și avocat 
Liviu O. Cănănău din Kitchener-Waterloo.

Ziua a continuat cu un meci de fotbal al echipei Banat 
F.C. și s-a încheiat cu întâlnirea săptămânală a tinerilor 
de la A.R.O.Y., care și-au exersat dansurile populare ce le 
pregătesc pentru spectacolul de Crăciun. 

A fost o altă zi frumoasă din viața parohiei noastre în care 
am petrecut momente speciale împreună, tineri și vârstnici, 
preot și enoriași, copii, părinți sau bunici, o zi în care am 
simțit că suntem o comunitate vibrantă, plină de viață și cu 
un viitor promițător. Doamne-Ți mulțumim!

Consiliul Parohial al Bisericii Sf. Ioan Botezătorul

.....continuare în pag.10

PICNICUL DE 
TOAMNĂ



Music by David Arnold

Featuring the 
Motion Picture Symphony Orchestra

October 11-12

EXPERIENCE BOND ON THE BIG SCREEN ACCOMPANIED BY THE POWER OF A FULL SYMPHONY ORCHESTRA!
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PICNICUL DE TOAMNĂ
al Bisericii Ortodoxe Române Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener



DIVERTISMENT 

HOROSCOP
20 Septembrie * Nr.260 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Poţi avea unele robleme digestive, 
așa că atenție la alimente grele și alcool. 
Dragoste: Disputele dintre parteneri apar 
des, de la neînţelegeri mărunte la diferenţe 
de principii. Financiar: Planul financiar este 
fragil, ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus în faţa 
unor decizii importante cu privire la sumele 
de care dispui.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Poţi avea o stare de nervozitate 
crescută în această perioadă. Planificarea și 
cheltuielile de după vacanță pot fi extrem de 
stresante. Dragoste: Aminteşte-i celui drag 
ce loc ocupă in viaţa ta şi îţi va răspunde 
la fel. Admiraţia contează enorm în buna 
desfăşurare a vieţii sentimentale. Financiar: 
Ai putea plătii nişte datorii care îţi stau pe 
cap ca o povară.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Frumuseţea toamnei îți priește 
de minune şi are un efect excelent asupra 
ta. Dragoste: Eşti captivat de partener, ţi se 
oferă pe tavă şi-l priveşti ca şi cum ar fi totul 
în viaţa ta. Financiar: Rămâi în buzunar cu
mai puțin decât în alte luni.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi avea unele probleme care să 
afecteze corzile vocale sau urechile, dar nu 
va fi nimic grav. Dragoste: Este o perioadă 
norocoasă în plan sentimental, dar nu 
acelaşi lucru se poate spune despre relaţia 
cu partenerul de viaţă, mai ales dacă între 
voi există o mai mare diferenţă de vârstă. 
Financiar: Banii vin, dar aşa cum vin, aşa se
şi duc.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: E frumos afară și ești mai activ 
fizic, însă atenție că poți avea probleme cu 
articulaţiile sau ligamentele. Dragoste: Te 
eliberezi de nişte gânduri care nu faceau 
bine relaţiei voastre şi parcă începi şi tu 
să vezi partea bună a lucrurilor. Financiar: 
Poţi primi un onorariu excelent.

FECIOARĂ (23 august - 22 septembrie)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în pielea 
ta, te preocupă o durere ascunsă, dar îţi este
teamă să înfrunţi realitatea şi să mergi la 
medic. Dragoste: Nu sentimentele contează 
acum cel mai mult pentru tine şi partener, ci 
respectul dintre voi. Financiar: Limitează-ţi 
investiţiile cu risc.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 octombrie)
Sănătate: Fă-ţi un program regulat de 
alimentaţie şi odihnă, fă putină mişcare şi 
totul va fi bine. Dragoste: Eşti ocrotit de 
astre în chestiuni sentimentale, deci visele 
tale cele mai frumoase se pot împlini acum. 
Financiar: Vei avea de făcut faţă mai multor 
cheltuieli, dar vei reuşi să te descurci.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa păcălit de simptomele 
ciudate care îţi dau târcoale, sunt alarme 
false. Dragoste: Ai parte de momente 
deosebite alături de persoana care te atrage,
cum ar fi întâlniri tandre şi senzuale. 
Financiar: Multe aspecte, anterior 
apăsătoare sau neplăcute, revin acum la 
normal şi zâmbeşti din nou.
SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru majoritatea 
nativilor, dacă se odihnesc mai mult. 
Dragoste: Când e să suferi, suferi, nu te joci, 
şi lacrimile pot însoţi multe nopţi pierdute, 
ducând dorul unei perioade frumoase din 
viata ta de cuplu. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai acerbe discuţii.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ianuarie)
Sănătate: Cu sănătatea nu e de glumit! Este 
bine sa acorzi maximă atenţie chiar şi celor 
mai mici semnale pe care organismul ţi le 
transmite. Dragoste: Inceputul de toamna 
iti poate aduce putină picanterie în viața 
sentimentală, dar îţi poate prilejui şi o mică 
dispută. Financiar: Banii sunt pe teren 
sigur, dai dovadă de multă prudentă şi nu 
iei decizii pripite.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Sănătatea mai scârțâie pe ici, 
pe colo şi treci de la o extremă la alta 
frecvent. Dragoste: Ești atras de flirt, de 
escapade amoroase din aceasta perioada, 
de jocul seducției. Dă-le curs dacă nu ești 
în cuplu. Financiar: Te tentează să faci un 
gest umanitar, filantropic, oferind din prea 
plinul tău celor aflaţi în dificultate.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu 
ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: De 
mult nu te-ai mai simţit atât de bine în pielea 
ta, şi totul grație încurajărilor primite de la 
persoana care face obiectul afecțiunii tale. 
Financiar: Ai alte treburi mai importante de 
făcut, iar banii sunt doar un mijloc de a-ţi 
susţine planurile.
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SICILIA
O DESTINAŢIE CULTURALĂ LA MODĂ

Sicilia este un veritabil paradis, situat 
numai la două ore de zbor de Bucureşti. 
Am călătorit cu un avion “low cost” de la 
Bucureşti la Catania, pentru care am plătit 
$100 de persoană, în mijlocul lui aprilie, şi 
am dat peste o insulă cu peisaje sublime, 
unde am avut parte de o vacanţă istorică, 
culturală şi culinară.
Ne-am rezervat un apartament cochet şi 
recent renovat chiar în buricul oraşului 
prin booking.com. Am ajuns la aeroportul 
Fontanarossa din Catania şi într-o jumătate 
de oră am fost în faţa apartamentului nostru, 
după o scurtă călătorie cu Alibus - 4 euro de 
persoană.
Sicilia, cea mai mare insulă a Mediteranei 
este plină de flori de iasomie, totul miroase 
bine: pământul, copacii, pizza aburindă, 
sosul de roşii. Dacă vă place natura, o să fiţi 
seduşi de Sicilia cu ape de turcoaz, munţi şi 
vulcani, păduri şi câmpiile înverzite.

În afară de trei luni friguroase în ianuarie, 
februarie şi martie, temperatura în Sicilia 
este blândă tot timpul anului, sicilienii nu 
au nevoie de încălzire centrală datorită 
acestui climat idilic. Sicilia este un pământ 
binecuvântat de zei.
Sicilia te atrage cu micile sate pitoreşti, 
străzi înguste, case colorate, vechi maşini 
Fiat 500, mini camionete cu 3 roţi “Ape” şi 
vânzătorii de fructe de pe stradă.
În Sicilia viaţa are un alt ritm. Oamenii iau 
micul dejun la cafeneaua din sat, pauza de 
prânz durează de la ora 1 la ora 3, şi îndată 
ce s-a sfârşit ziua de muncă în jur de ora 8, 
sicilianul mănâncă la el acasă sau în oraş, 
dar iese pentru o mică plimbare şi poate 
o îngheţată în jur de ora 11 seara. Viaţa 
socială şi familială are o altă dimensiune.
Sicilia este leagănul civilizaţiei umanităţii. 
Goethe spunea în 1781 că nu poţi să îţi faci 
o idee despre Italia până nu vezi Sicilia.
Sicilienii produc ulei de măsline din secolul 
V îen fiind renumit prin aroma şi parfumul 
său.
În Sicilia, în regiunea Syracuse creşte planta 
de papirus importată din Egipt în sec 3 îen.
Sicilia ne oferă posibilitatea să vedem unul 
dintre cei mai activi vulcani din Europa, 

să înnotăm în mare, să admirăm vestigiile 
unui templu grec şi să degustăm bucătăria 
italiană. Şi asta numai într-o zi!
Am aterizat la Catania şi am început să ne 
familiarizăm cu cultura siciliană.
Catania este al doilea mare oraş al Siciliei 
cu 500.000 locuitori care se află situat 
la picioarele vulcanului Etna. Este un 
oraş dinamic, extrem de agreabil, un oraş 
vechi cu un amestec de arhitectură lăsată 
de ocupanţii ei: romani, bizantini, arabi, 
spanioli şi chiar normanzi. Oraşul a fost 
distrus de mai multe ori de cutremure şi 
erupţii ale vulcanului Etna.
Am explorat pietonal toată Catania turistică 
fiind cazaţi într-un apartament în centrul 
oraşului în mijlocul unei pieţe colorate 
şi gălăgioase de la ora 8 la 14, unde ne 
aprovizionam cu cele mai proaspete legume 
şi fructe locale. Pieţele siciliene conţin cele 
mai savuroase plante şi fructe din Sicilia. Să 
nu uităm că Sicilia a fost grânarul Imperiului 
Roman. Cu un climat aproape african, cu 
terenuri fertile, orice este cultivat, creşte în 
Sicilia.
În prima seară am trecut pe lângă Teatrul 
Massimo Vincezo Bellini, construit în 
1890, principala sală de operă din Catania, 
frumos din exterior şi magnific din interior. 
Bineînţeles că ne-am cumpărat bilete la un 
concert, mai mult pentru a admira clădirea, 
obicei pe care l-am făcut în toate excursiile 
noastre. 

În Catania poţi da şi peste clădiri vechi, 
aproape demolate, străzi murdare şi urât 
mirositoare, rufe întinse pe balcoane, trafic.
Tot în Catania am vizitat Catedrala Sfânta 
Agata, patroana oraşului situată chiar în 
centrul piezzei Duomo, unde intrarea este 
gratuită. În Piazza Duomo se află simbolul 
oraşului, o statuie sub formă de elefant. 
Fântâna elefantului a fost construită în 
1737 de către arhitectul Giovanni Battista 
Vaccarini. Legenda spune că un elefant ar fi 
alungat animalele sălbatice din oraş.

Continuând excursia noastră, am descoperit 
strada Filomena, cea mai frumoasă din 
Catanaia, unde casele sunt aliniate ca într-

un colier de perle, cu 
gust, restaurante de toate 
felurile.
Piaţa de peşte se deschide 
la 8 dimineaţa şi este 
chiar în piaţa Domului. 
Există zeci de tarabe cu 
peşte proaspăt şi totul se 
negociază în cuvinte şi 
gesturi, este un adevărat 
spectacol în aer liber, 
se fluieră, se urlă, se 
tachinează.
Am călătorit cu 
transportul interurban, 
comod, practic şi 
ieftin. Drumurile sunt 
spectaculose, sute de 
serpentine unde poţi 
admira culturi de cereale, 
citrice sau grădini de 

cactuşi cultivaţi pentru 
fructe, peisaje marine.
Se poate mânca bine 
la patiserii de familie. 
Berea cumpărată 
de la mici prăvălii 
administrate de 
musulmani costa 
un euro sau un euro 
jumătate. Există şi 
chioşcuri cu băuturi 
unde localnicii mănâncă 
lămâi sau portocale cu 
sare.
Am văzut şi cerşetori 
ţigani şi hoţi de 
buzunare născuţi în România.
Italienii îşi anunţă morţii prin afişe lipite 
prin oraş cu o fotografie, ora şi locul 
înmormântării.
Prima noastră deplasare în Sicilia a fost 
la Aci Terezza situată la numai 9 km de 
Catania. Aici am văzut Isole deo Ciclopi 
nişte stânci care ieşeau din mare. Legenda 
spune că orbit de lancea lui Ulise Ciclopul 
a aruncat pietre  spre barca lui Ulise. Iar 
aceste pietre au rămas până în zilele noastre.
Taormina, acest orăşel magnific este descris 
ca Saint Tropez al Sicilei.  Trebuie neaparat 
să vizitaţi Teatro antico pentru a-i admira 
architectura antică şi vederea sublimă spre 
mare, (10 Euro intrarea). Aici se poate vizita 
grădina publică (Villa Communale) un fost 
parc privat a unei aristocrate, cu o grădină 
luxuriantă şi o vedere fabuloasă spre Etna. 
Taormina este cel mai frumos oraş din 
Sicilia, curat, bine întreţinut cu magazine 
scumpe şi restaurante cochete.
O destinaţie de prestigiu este Syracuse, un 
oraş de legendă cu destinaţie mitică. Cea 
mai interesantă parte a oraşului se află pe 
insula Ortigia. Aici se pot vedea ruinele 
templului lui Apollon. La intrarea în oraş 
se află cimitirul american cu eroii care au 
căzut pe câmpul de luptă în timpul celui de 
al doilea război mondial.
Atenţie la taxiuri care au o reputaţie proastă 
în Sicilia, trebuie să vă tocmiţi dinainte.

Când ne gândim la Sicilia ne vine în minte 
mafia, care a apărut la jumatatea sec 19. 
Toata lumea a văzut filmul “Naşul” care 
a fost filmat în Corleone. Cosa Nostra 
a recurs la intimidare pentru a obţine 
contracte şi voturi. Mafia există şi azi dar 
este mai discretă şi fără vărsări de sânge. 
Traficul de droguri, mai ales cocaina este 
una dintre sursele sale de venituri. În anii 
’80 mafia a făcut o victimă pe zi, mai precis 
3000 de morţi între 1979 şi 1982, printre 
care magistraţi, zarişti, preoţi, nimeni nu 
era cruţat.
Sicilia este vestită pentru turismul feminin, 
femeile celibatare în căutarea aventurii, vin 
pentru bărbaţii catanezi irezistibili, un fel 
de Gigi l’Amoroso.
Sicilia a dat umanităţii personalităţi ca: 
Adamo, Al Pacino, Arhimede, Claudia 
Cardinale, Francis Ford Coppola, Robert 
de Niro, Lara Fabian, Frank Sinatra, John 
Travolta.

În Sicilia apreciem viaţa gastronomică a 
regiunii, într-un cuvânt “la bella vita”. Aici 
produsele alimentare sunt sută la sută locale, 
numai bananele şi ananasul sunt importate. 
Specialităţile Siciliei sunt migdalele, fisticul 
pe care le găsiţi peste tot: vin de migdale, 
pesto din fistic, pizza cu fistic. Prăjitura 
tipică siciliană este “cannola” un fel de 
cornet umplut cu cremă de lămâie. Datorită 
climatului tropical, sicilenii sunt maeştri în 
arta de a pregăti gelati.
Casata siciliana preparată din ricotta, fructe 
uscate, ciocolata şi fistic trebuie neaparat 
degustată.
În Sicilia sunt câteva oraşe şi locuri care sunt 
pe lista patrimoniului mondial UNESCO.

Dacă bateţi la poarta unui hotel care este 
plin, proprietarul se va ocupa de dvs pentru 
a vă găsi o cameră. Sicilienii sunt oameni 
amabili, surâzători, primitori şi serviabili.
Sicilia primeşte anual imigranţi din Africa. 
În oraşe există negustori indieni şi chinezi. 
Înainte, Sicilia era rezervorul demografic al 
Italiei. Acum, natalitatea a scăzut drastic.

O tradiţie siciliană este teatrul de marionete 
“pupi”, datând din sec.19, înscris în 
patrimoniul umanităţii. Există sute de 
sărbători populare în Sicilia. Una dintre 
acestea este sărbătoarea celibatarilor sau 
“alborata”. În ajunul Paştelui, bărbaţii 
celibatari din oraşul Terrassini taie un 
portocal şi îl decorează frumos. A doua zi 
dimineaţa fiecare celibatar îşi arată forţa 
sub fereasta unei fete tinere pe care o 
iubeşte “zita”, ridicând copacul, în jur de 
50 de kg. Este o forma de a face o cerere 
în căsătorie, iar fetele impresionate de 
virilitatea pretendentului, îl accepta dacă 
iau o frunză din copac.
Dansul cu coarda “il ballo della cordella” 
este un rit antic care urează o recoltă 
bună. Face parte şi din cortegiul nupţial ce 
acompaniază mirele la biserică.
Tarantela este un dans folcloric care datează 
din sec 17.

Sicilia cu soarele arzător, peisaje fantastice, 
un adevărat muzeu în aer liber, conţine 
toate ingredientele unei călătorii de vis şi a 
devenit o destinaţie turistică la modă foarte 
abordabilă.

Paulina Popescu,
Kitchener
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nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
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Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
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Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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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

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

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

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

M-a întrebat magnolia:
“Rugina cât te-a ros?
Sau molia
cu aripa de fluture
şi colțul celui rău?”
Cât oare-am mai rămas
din chipul Tău?
Pe sticla afumată
au cui îi seamăn?
Către Emaus,
cu întrebările sunt geamăn,
iar vocea Ta, n-o recunosc,
străină,
tristeți închipuindu-și borangicul.
Ca orbul Te presimt cu heruvicul,
când chipul Tău l-atinge în ciorchină.
Mireasa plânge lângă Fiul de-mpărat,

iar nunta lor
nu știu cu ce-ar aduce,
că doar ologi, tâlhari și bețivani
se strânseră-n ospăț împărătesc,
iar eu în loc să fiu pe cruce,
c-a mea era și nu a 
Lui,
în fața Mirelui 
benchetuiesc
până bojogii nu mai 
pot.
.............................
Ce roșu-i vinul ce 
i-L beau,
de parcă strop cu 
strop a picurat din 
fiecare cui…

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

SPOVEDANIE

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).

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

2010
Dodge

Journey
W a r r a n t y , 
C e r t i f i e d , 
e-test, Safety, 
150000Km, A/C, 
power windows/
doors.

THIS MONTH SPECIAL

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

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


