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* Duminică 6 iannuarie - Botezul Domnului (Boboteaza)* Duminică 13 ianuarie - Începutul propovăduirii Domnului *

LA MULŢI ANI
2019

Munca dascălilor și efortul grupului de părinţi
organizaţi în asociaţia ORLA au fost răsplatite de către
Preşedintele României Klaus-Werner Iohannis cu
Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria
F pentru promovarea culturii și limbii române.
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Ţin să doresc tuturor
cititorilor ziarului “Agenda
Românească”, precum
şi tuturor pacienţilor
mei, un Crăciun fericit,
cu sănătate şi bucurii,
cu pace şi linişte
sufletească.
Anul Nou 2019, să vă fie
unul rodnic, îmbelşugat şi
plin de realizări frumoase!
La mulţi ani!

Dr. Sorin Boeriu

BOBOTEAZA

Rom Car Automotive

Service Center

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

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

Începând cu data de 2 ianuarie 2019
și până la sfârșitul lunii ianuarie,
preoţii slujitori ai bisericii sfinţesc
cu Agheasmă Mare (Apă Sfinţită,
Boboteaza) casele credincioşilor.
Pentru aceasta, trebuie contactat
preotul bisericii ortodoxe de care
aparţine fiecare.

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
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

Peşte, doresc
cunoştinţă
Fecioară

Strigaturile matrimoniale de prin ziare si
site-uri includ, de foarte multe ori, pretentii
legate de zodie. Fecioara, caut Fecioara
(si asta la categoria heterosexuala). Taur,
doresc cunostinta Capricoarna (asa am
vazut scris pe un site). Leu, imi caut Leoaica
visurilor mele (delirante, de savana).
Ne distram cu zodiacele, insa cred ca,
daca suntem zdraveni la cap, nu ne
construim viata, casnicia sau meseria pe
baza astrogramei. pana la proba contrarie.
Bine, daca peste niste ani se va demonstra
stiintific
influenta
zodiilor
asupra
destinului, voi sterge aceasta postare.
Nu cred in zodii mai departe de, hai sa
zicem, un joc al circumstantelor astrale.
Nu vreau sa spun ca nu exista absolut nicio
legatura intre stele si ispravile noastre,
nici n-am competenta sa strig asa ceva.
Doar ca am intalnit, probabil, prea multa
lume cazuta-n cap si-n grafice, care nu
concepe sa stea alaturi de alte zodii decat
cele prevazute in hartoagele astrologilor ca
fiind “compatibile”.
Am cunoscut o tipa care a asteptat pana
la 37 de ani sa intalneasca un Leu. Ea era
Berbeaca si i se parea ca numai fuziunea cu
un tip capabil sa raga idei de succes statea
in picioare. Poanta era ca toti Leii pe care
ii intalnea erau, intamplator, niste dobitoci,
a fost o coincidenta nefasta. Primul Leu
cu toate doagele pe care l-a intalnit era un
tip genial, remarcabil, avea un singur mic
defect: n-o iubea deloc.
In fine, la varsticica susmentionata, o
astroloaga cu firma in al carei domeniu
de activitate erau si matrimonialele i-a
facut cunostinta, in sfarsit, cu felina
vietii ei. Domnul Leu e vajnic subofiter

al armatei romane, lucreaza intr-o unitate
unde supravegheaza popota si relieful
viril al trupului sau denota acest detaliu.
Burtica lui necombatanta n-a deranjat-o, in
fond ii era harazit, putea sa aiba si coada.
Sunt impreuna de trei ani, el e genul care
vorbeste prea tare si gandeste prea incet,
trancaneste cu ma-sa prea des si cu nevastasa prea rar, mananca prea mult si face sex
prea putin. Dar Berbecuta e fericita, zice ca
si-a intalnit zodioiul-pereche.
Intr-o seara, la o petrecere, am vazut-o cu
totii cum isi bruftuluia fiara prin bucatarie
si cum pe urma plangea in vizuina lor
comuna, aruncata pe patul de mijloc, pe
intuneric. Am intrebat-o ce mai face fauna
casniciei si a spus ceva ce cred ca n-am
voie sa scriu aici. Dar nu divorteaza, a spus
ca e omul – ma rog, leul – fara de care viata
ei n-ar functiona, fiindca asa scria in stele.
Altii sunt si mai meticulosi cu viata lor: vor
Scorpioni, nascuti in anul Maimutei dupa
ala chinezesc, in anul Leusteanului dupa
ala bulgaresc sau mai stiu eu ce. N-o sa va
vina sa credeti, dar astia se gasesc mai usor
unii pe altii, forumurile de calculaciosi
care nu-si cauta fericirea pana nu-si cauta
planeta sunt din ce in ce mai multe si mai
productive.
Poate gresesc si am sa-mi atrag iarasi
zeci de ovatii, ca dupa articolasul cu
vegetarienii. Oricum, ca sa stiti dinainte cu
cine va puneti, sunt Balanta cu ascendent
in Balanta, Capra (Oaie) in ala chinezesc,
iar in rest nu mai stiu, banuiesc ca am zodii
la fel de suave si romantice.
Barbatii pe care i-am iubit cel mai mult in
viata mea au fost Raci si Varsatori: doi din
aia, doi din ailalti. Nu cred in bratul lung
al zodiei, dar nici nu pot sa cred ca toate
potrivirile astea sunt coincidente. Poate-mi
asezati voi mintile cumva…
Simona Catrina

Mike Carabas 519.241.2159
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Magayinul Andybela eaTEAry
din Ancaster vă invită la
următoarele evenimente

Photo: Erica Guidi
The Elusive Macaroon
Cooking Class - $70
January 11, 6-9pm
Learn to make
several types of
macaroons and take
home a dozen, plus
2x10g gourmet loose
leaf teas from our
collection!

Eclairs and Cream
Puffs and Gougeres
Oh My!
Cooking Class - $65
February 11, 6-9pm
Learn
to
make
several
types
of
filled pastries, from
eclairs to cream
puffs and savoury
gougeres and take
home a dozen, plus
2x10g
gourmet
loose leaf teas from
our collection!

Andybela eaTEAry, 21 Panabaker Dr.,
Ancaster - info@andybela.com
Limited number of tickets available

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

mcarabas@gmail.com

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929
THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
adrianflorea3@gmail.com

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

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!

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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KITCHENER
Centenarul Marii Uniri - 1 Decembrie 1918-2018
Sâmbătă, 1 Decembrie 2018, Şcoala Publică de Limba
Română din Kitchener a sărbătorit Centenarul Marii Uniri
Dragi români,
Anul acesta am aniversat centenarul
Marii Uniri. Un drum început în anul 1859,
prin unirea celor două provincii românești
Moldova și Muntenia, continuat prin
alipirea Basarabiei și Bucovinei, și
încheiat la 1 Decembrie 1918 prin alipirea
Transilvaniei la patria mamă.
Elevii Şcolii Publice de Limba Română
din Kitchener împreună cu profesorii lor
au pregătit un mic spectacol prin care au
omagiat acest eveniment.
Ne-am îmbrăcat cu toţii în haine de
sărbătoare și ne-am adunat să sărbătorim

DUFFREN and LANGSTAFF (Toronto)

Deschis de Luni până Vineri 9:00am - 6:00pm

Parcare mare,
Capacitatea sălii: 50 persoane.

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

Ziua Națională a României prin cântece,
poezii, desene și colaje.
S-a început sărbătoarea prin intonarea
Imnului României, s-au spus poezii, s-a
facut o prezentare a istoricului Unirii și am
încins, la final, Hora Unirii.
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă Şcoala
Publică de Limba Română din Kitchener
vă urează tuturor un Crăciun Fericit și un
An Nou plin de bucurii și împliniri!
Colectivul Şcolii Publice de Limba
Română din Kitchener
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Munca dascălilor și efortul grupului de părinţi organizaţi în asociaţia ORLA au fost
răsplatite de către Preşedintele României Klaus-Werner Iohannis cu Ordinul Meritul
Cultural în grad de Cavaler, Categoria F pentru promovarea culturii și limbii române.

În An Centenar un prilej de bucurie
pentru toţi cei care-şi aduc copiii la orele
de limba română de la locaţia Şcolii
Româneşti Milne Valley din Toronto!
Munca dascălilor și efortul grupului
de părinţi organizaţi în asociaţia
ORLA au fost răsplătite de către
Preşedintele României Klaus - Werner

Iohannis cu Ordinul Meritul Cultural în
grad de Cavaler, Categoria F pentru
promovarea culturii și limbii române.
O muncă continuă, an după an, de
promovare a frumoaselor obiceiuri, a
limbii dulce româneşti ... şi a mândriei
de a fi român!
Deasemenea,
sincere
felicitări

doamnelor Minodora Grigorescu şi Livia
Popa care au primit personal aceleaşi
distincţii.
Peste 20 de ani de existenţă a orelor
de limbă română în Toronto şi peste
10 ani de muncă voluntară şi implicare
personală ca principal sponsor şi

susţinător al acestor programe.
Aduceţi copiii la şcoala românească!
Nu veţi regreta nicio clipă - ei însăşi,
copiii, vă vor mulţumi în viitor!
Viorel Rusu - Preşedinte ORLA & Agent
Imobiliar în Toronto şi împrejurimi.

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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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

KITCHENER
“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă

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

Cină Vânătorească
pe data de 9 Februarie 2019, orele 7pm, la Polish Legion
(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)

Oferim un meniu diversificat şi pe gustul
fiecăruia, pregătit cu meşteşug de bucătarii
noştri:
- Supă de fazan
- Papricaş de căprioară cu pireu şi salată de
varză
- Mici de elan şi friptură de pui
- Cozonac
Buna dispozitie va fi asigurată cu muzică
pe toate gusturile de CmS Global

Entertainment.
Preţul biletelor:
$25 pentru copii între 5 şi 12 ani
$60 pentru toate persoanele peste 12 ani
Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 519 219 0790
- Costin Ograda-Bratu 519 569 8972
Vă aşteptăm cu drag.

Violeta Day
Care

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

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com

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

Parohia
SFINTII STEFAN CEL MARE SI NECTARIE
ORGANIZEAZA

REVELION 2019

-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!

Biserica Ortodox` Rom@n`
Sf#QWXO Gheorghe Toronto
organizeaz`

REVELION 
/XQL'HFHPEULH2UD30
Sala “DACIA”
247 Rosethorn Avenue Toronto

0HQLXERJDWFXVSHFLILFURP#QHVF
Muzic` ]i dans cu D-ADI 
Vin ro]u ]i alb, ]ampanie
(gratuit la fiecare mas`)

ÎN SALA BISERICII
Adresa: 261 Bloor st., E, Oshawa,
L1H 3M3, Ora 20:00 pm
Adult-$70.00
Copil sub 16 ani -$40.00
Sonorizare, lumini, muzica - DJ
Meniu
-Aperitive traditionale taranesti:
Piftie de curcan, oua umplute,
sunculita, pastrama de porc, saratele,
branza telemea, masline, legume
-Friptura de porc si de pui cu garnitura
si muraturi asortate
-Ciorba de burta
-Prajituri de casa

-Cash bar!
(Cine doreste poate sa-si aduca
bautura de acasa)
A devenit deja o tradiţie ca la trecerea
în noul an, preotul să înalţe rugăciuni
de mulţumire pentru anul care a trecut,
dar şi de cerere pentru anul care
urmează.
INFORMATII SI REZERVARII:
905 922 8006
EMAIL:biserica@sfstefancelmare.com
Sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate
pe calea vietii, intelepciune in cuvant si
oameni sinceri alaturi!
La multi ani si buni!

Tombola Revelionului 
&DVK%DU
$GXO?L6HQLRULStuden\i &RSLL DQL 

Rezerv`ri de bilete (GXSCSP):
905-326-1494; 905-881-2238
Informa\ii: 905-770-8529
Rezerva\i-v` biletele din timp! Locurile sunt limitate.

V` a]tept`m cu drag!

LA MUL|I ANI!

La multi ani!
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Sâmbătă 8 decembrie 2018, în luna sărbătorii
Centenarului Marii Uniri, copiii, profesorii, părinţii
şi invitaţii de la Şcoala Românească Milne Valley
Toronto s-au adunat cu mic cu mare pentru
serbarea de Crăciun a copiilor.
Dimineaţa se anunţa cu zăpadă proaspătă şi fulgi
curgând încetişor.
Îmi imaginez cum toţi au pus straie de sărbătoare,
au urcat în maşini în care răsuna glasuri tinere
repetând încă o dată colindele, poeziile şi urările din
program. Şi zăpada cerne, tinerii cântă româneşte
şi în suflet sună un glas de trăire străbună.
În aşteptarea lui Moş Crăciun, studenţii sunt gata
de urat şi colindat.
Intră pe scenă copiii de la clasa 4-5 şi sala răsună
de colindele “Am plecat să colindam” şi “Scoală
gazdă din pătuţ”.
Urmează Clasa a 2-a cu Steaua şi Capra. Elevii
se ţin de mână, audienţa anticipează, părinţii fac
fotografii şi urările curg “Care bucurie şi la voi
să fie, de la tinereţe până la bătrâneţe” şi “Ţa, ţa
capriţă ţa”.
Ei şi cum Moş Crăciun ne-a citit gândurile şi şi-a
anunţat venirea, elevii Clasei I-a dansează cu
bucurie în cerc “Căluţii” iar cei mai mici de la JK şi
SK ne sorcovesc să ne meargă bine tot anul.
Este rândul clasei a III-a care prezintă două
colinde clasice “Cerul şi pământul” şi “Pe strada
din Viflaim”.
Toata lumea simte româneşte şi aşteaptă cu
bucurie. Iată Clasa 6-8 iese la colindat şi ne-au
urat cu însufleţire “Minaţi plugul măi flăcăi şi sunaţi
din zurgălăi!”.
Clasa de liceu a dansat cu voioşie şi măiestrie “De
doi din Banat” şi “Dansul beţelor din Ardeal”.
Minunaţii copii de la cursul de dans şi folclor fac
sala să aplaude în unison pe “Ocroteşte Doamne
pe români”.
Grupul de chitară “Greieraşii” închid această zi
de sărbătoare cu colinde pe ritmuri de chitară
“Deschide uşa creştine” şi întâmpină pe “Moş
Crăciun cu plete dalbe” spre bucuria celor mici.
Mulţumim sponsorilor: magazinul ABC Euro
Delicatessen, Dr. Vlad Stefanescu - YongeDavenport Pet Hospital şi asociaţia “Ontario
Romanian Learning Association (ORLA)” pentru
sprijin, părinţilor voluntari pentru efortul depus
şi fotografului nostru, Călin Ardeleanu pentru
frumoasele poze pe care le puteţi urmări în linkul
de mai jos.
https://www.bycalin.com/serbare
Şi tăcerea învăluie zăpada proaspătă şi noaptea
se lasă şi în vis încă răsună colinde străbune de la
tinereţe până la bătrâneţe.
De menţionat eforturile deosebite ale profesorilor şi
instructorilor cât şi munca neobosită a colectivului
de părinţi organizaţi în asociaţia ORLA (Ontario
Romanian Learning Association) sub îndrumarea
preşedintelui Viorel Rusu.
Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! din partea Şcolii
Româneşti Milne Valley din Toronto.
Anca Constantinoiu
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Serbarea de Crăciun a Şcolii
Româneşti Milne Valley din Toronto

KITCHENER
Noi, membrii Misiunii Sfânta Maria şi Sfinţii
Martiri Brâncoveni din Kitchener am evocat
şi am sărbătorit cu drag - în seara de Sfântul
Apostol Andrei (30 noiembrie) - cei 100 de ani
de când România există ca stat naţional unitar.
Mai întâi ne-am rugat stăruitor, în cadrul Sfântului
Maslu, pentru ca Dumnezeu să ne ţină pe veci
uniţi întru Domnul nostru Iisus Hristos. Alături
de preotul găzduitor al evenimentului, părintele
Didel Furtună, au mai participat la taina Sfântului
Maslu părintele Ionuţ Maerean (Kitchener),
părintele Dumitru Ichim (Kitchener), părintele
Eduard Revencu (Oakville), părintele Zlatibor
Djurasevic (Richmond Hill) şi părintele Marin
Tibre (London). Imediat după taina Sfântului
Maslu a urmat o agapă frăţească însoţită de un
scurt program artistic la care au participat mai
mulţi credincioşi ai comunităţii româneşti din
Kitchener. Evenimentul a debutat cu imnul de
stat al Romaniei şi imnul Republicii Moldova.
A urmat o proiecţie cu un documentar despre
evenimentele premergătoare Marii Unirii de la
1 Decembrie 1918, după care, rând pe rând,
domnul Claudiu Tudorancea, doamnele Elena
Abagiu, Iordana Netcu, Simona Negulescu, copiii
David şi George Dragomiraşi, au prezentat, au
recitat şi au cântat cântece patriotice. Momentul
serii a fost însă prezentat de domnul Grigore
Zanfir, de origine din Republica Moldova, care
ne-a cucerit pe toţi cu repertoriul său folcloric
cu caracter patriotic. Îi mulţumim şi pe această
cale pentru că la ceas de praznic românesc
a fost alături de noi. De asemenea, mulţumim
comitetului de voluntari ai misiunii noastre fără
de care organizarea acestui eveniment nu ar fi
fost posibilă. Şi, nu în ultimul rând, vă mulţumim
şi dumneavoastră celor care aţi fost alături de
noi la acest eveniment, dar şi celor care deşi nu
aţi venit, aţi fost totuşi cu sufletul alături de noi.
Dumnezeu să ocrotească neamul românesc de
pretutindeni!
Consiliul Parohial al Misiunii Sfânta Maria şi
Sfinţii Martiri Brâncoveni
544 Bridgeport Rd E
Kitchener, ON, N2K1N7

1 Decembrie festiv la Misiunea Sfânta Maria
şi Sfinţii Martiri Brâncoveni din Kitchener
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OSHAWA
Data de 8 decembrie 2018 va rămâne întipărită în memoria
multor români din zona Durham, din GTA și din Montreal.
Într-o zi însorită de iarnă, cu fulgi de nea care picau din
cer unul câte unul ca niște petale de flori albe, în jurul orei
10:00 dimineața, un grup de 13 preoți, alături de PS Sa Ioan
Casian, au întâmpinat cu pâine și sare oaspeți importanți din
Canada și România:
• Bob Chapman, colonel în rezervă, superintendent Poliția
Regională Durham, fost consilier regional și local
• Col. Ing. Marian Florin Ureche, Atașat al Apărării, Militar,
Aero și Naval
• Dan Carter, Primar Oshawa
• Jennifer French, MPP Oshawa (Membru al Parlamentului
Provincial)
• Dr. Colin Carrie, MP Oshawa (Membru al Parlamentului
Canadei)
• John Henry, Durham Regional Chair și fost primar al
orașului Oshawa
• Bogdan Mănoiu, Ambasadorul României în Canada,
însărcinat cu afaceri a.i.
La eveniment, au fost prezenți și reprezentanți ai ziarelor și
televiziunilor românești din Toronto și Montreal.
Întâmpinarea oaspeților a fost urmată de slujba de pomenire
a eroilor români și canadieni căzuți la datorie în Primul
Război Mondial. La slujba de pomenire au participat un
număr semnificativ de enoriași și invitați. Un moment special
al slujbei a fost pomenirea ctitorilor bisericii noastre, Sfinții
Ștefan cel Mare și Nectarie. Slujba de pomenire oficiată de
13 preoți și de PS Sa Ioan Casian a fost deosebită deoarece,
de această dată, s-a cântat “Veșnica Pomenire“ în 3 limbi:
engleză, franceză și română și s-au tras clopotele.
S-a ieșit apoi din biserică în sunetul clopotelor, având în faţă
steagurile României și Canadei, două lumânări și coroane
de flori purtate de tineri din biserica noastră.
Placa comemorativă închinată eroilor canadieni și români
căzuți în Primul Război Mondial și eroilor români căzuți
în lupta pentru făurirea României Mari a fost dezvelită de
PS Sa Ioan Casian. S-a citit rugăciunea de sfințire a plăcii
comemorative, s-a sfințit placa cu aghiazmă și s-a ținut
un moment de reculegere în memoria soldaților români și
canadieni.
S-au depus coroane de flori din partea Canadei și din partea
României. Corona de flori din partea Canadei a fost depusă
de Dl. Bob Chapman, colonel în rezervă, superintendent
Poliția Regională Durham, fost consilier regional și local,
iar coroana de flori din partea României a fost depusă
de Dl. Col. Ing. Marian Florin Ureche, Atașat al Apărării,
Militar, Aero și Naval. După acest moment s-a cântat din
nou veșnica pomenire. Au urmat o serie de discursuri. Au
luat cuvântul: Dl. Bob Chapman, Dl. Col. Ing. Marian Florin
Ureche și Părintele Petre Busuioc. Toate aceste discursuri
au fost aplaudate cu mult entuziasm de către cei prezenți la
eveniment.
Invitații oficiali precum și toți cei prezenți la eveniment, au
fost poftiți în Sala de festivități a bisericii pentru continuarea
festivităților și pentru a se bucura de masa festivă organizată
de parohia Sfinții Ștefan cel Mare și Nectarie. Oaspeții au
fost plăcut impresionați de modul în care a fost ornată sala,
cu tricolorul României și cu steagul Canadei, de către familia
Sava și de către alți enoriași din parohia noastră.
Festivitățile au început cu intonarea imnurilor naționale, “O
Canada” și “Deșteaptă-te române” de către Corala Armonia
din Toronto condusă de Augustin Medan, invitații oficiali
au ținut discursuri iar cei prezenți s-au bucurat de o masa
festivă deosebită pregătită de Adrian Calagiu. Meniul foarte
bogat a inclus printre altele caviar, sturion, vin alb și vin roșu.
Cu ocazia acestui eveniment, Dr. Colin Carrie, Membru al
Parlamentului Canadei din partea electoratului din Oshawa,
a acordat o diplomă de apreciere parohiei Sfinții Ștefan
cel Mare și Nectarie. Această zi de neuitat s-a încheiat cu
un program de cântece patriotice și colinde tradiționale
românești interpretate de către Corala Armonia.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să primească sufletele eroilor
căzuți în ceata sfinților.
Al vostru preot slujitor,
Pr.Petre Busuioc
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Placă comemorativă închinată
eroilor canadieni și români
Photo: www.bycalin.com
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Riscul fizic este prezent cu
posibilitatea unor incidente generate de
propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: Eşti
gata să-ţi asumi responsabilităţi, îţi iei
angajamente mature, prin care demonstrezi
că vrei ceva de viitor. Financiar: Investeşti
mult în confortul casei sau plănuieşti o
călătorie unde îţi vei permite orice capriciu.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit de vlagă,
nopţile nu te odihneşti din cauza insomniilor.
Dragoste: În general relaţia merge foarte
bine, cu multe momente de satisfacţie
sentimentală. Financiar: Vei beneficia de o
creştere a veniturilor indirecte şi o să faci
faţă tuturor cheltuielilor.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O boală mai veche dă semne de
vindecare şi revenire la normal. Dragoste:
Fii pregătit să trăieşti evenimente tandre ce
te vor face să spui că eşti fericit, că iubeşti
şi eşti iubit aşa cum ai visat. Financiar: Vei
cunoaşte o amplificare la nivel material şi
devii un pic mai bogat ca în alte perioade
ale anului.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti predispus la boli legate de
mediile aglomerate: viroze, gripe, răceli.
Dragoste: Este vremea unei schimbări,
a unei alte viziuni asupra vieţii în doi.
Financiar: Te poţi baza oricând pe banii
partenerului de viaţă sau ai părinţilor.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai mult
în natură, vei simţi că ai mai multă energie
şi nu vei mai fi preocupat de boli. Dragoste:
E mai bine să-ţi păstrezi luciditatea şi să
aşezi în prim plan comunicarea, colaborarea
şi prietenia, nu pasiunile care te pot orbi.
Financiar: Ţi-e greu să-ţi refuzi o plăcere,
dar, decât să suferi mai târziu, mai bine iei
măsuri drastice acum!
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Eşti predispus la lovituri,
tăieturi, vânătăi. Dragoste: Mergi mai
departe dar fără pasiunea de la început,
fără sentimentele care te făceau să-ţi pierzi
minţile. Financiar: Ar trebui să te gândeşti
foarte serios la viitor, la economii, la pensie,
la asigurări de viaţă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Simţi nevoia să leneveşti cât ţi
se permite pentru că aşa îţi aduni forţele.
Dragoste: Dacă partenerul nu vine cu
o propunere prin care relaţia voastră
să capete un alt ritm, gândeşte-te tu ce
trebuie modificat. Financiar: Banii nu vor
fi cheltuiţi la voia întâmplării, ci acorzi o
mare atenţie utilităţii planurilor pe care le
faci.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pot apărea unele probleme
oculare iar oboseala fizică şi stresul lasă
urme. Dragoste: Măcar acum propune un
armistiţiu, dar se pare că îţi place această
stare de luptă, pentru că te ţine mereu în
priză. Financiar: Banii sunt la polul marilor
insatisfacţii, pentru că te-ai aşteptat la
rezultate mai bune care nu sosesc.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile
temerare, conflictele şi excitantele (cafea,
alcool, etc.). Dragoste: Îi pui inima pe
jăratec celuilalt şi îl vei face să se îndoiască
de tine. Financiar: Ai făcut achiziţii bune,
afacerile au mers bine în acest an şi păşeşti
în noul an cu sentimentul stabilităţii şi
împlinirii în plan material.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Dacă te îmbolnăveşti, este numai
pentru că ai fost iresponsabil cu propriul
corp! Dragoste: Ai putea fi atras de cineva
care ţi se bagă pe sub piele cu vorbe dulci
şi declaraţii înfocate, dar dacă îi vei pica
în plasă, îţi vei da seama că te-ai înşelat.
Financiar: Scapi de o povară grea, care te-a
ţinut blocat o perioadă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu a dispărut, vindecarea nu a fost
completă, afecţiunea recidivează. Dragoste:
Formaţi o pereche excelentă, care ştie să
valorifice fiecare clipă petrecută împreună.
Financiar: Rămâi fără bani, petrecerile te
falimentează iar abuzurile sau cheltuielile
fantastice ale ultimelor luni îşi arată
consecinţele neplăcute.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Pe fondul tensiunii, este posibil să
ai un comportament impulsiv. Dragoste: Nu
se poate vorbi în ultima perioadă de noroc
în amor, incertitudinea fiind principalul
duşman al inimii tale. Financiar: Primeşti
banii cu greu, cu mari hopuri şi întârzieri şi
nu la nivelul sperat.

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”

Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA
VÂNĂTORILOR
9 februarie 2019
ora 7:00pm

În preţul biletului este inclusă o cină
vânătorească compusă din supă de
fazan, gulaş de căprioară, friptură de
pui cu piure de cartofi, şi prăjituri. Ceai
şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul
Hi-Trend vor prezenta un program de
dansuri etno.
Ionică Ardeleanu

Ionică Ardeleanu – Live!

Preţul Biletelor:
-

$25/persoană

-

$50/persoană

pentru copii 3-12 ani

pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe
această cale că foarte
multe bilete sunt deja
rezervate).

519-570-0172

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE
Prin muzeele din

Toronto este un oraş fascinant cu muzee
interesante care merită a fi explorate. Am în
casă o reproducere a unui tablou realizat de
Lawren Harris, unul din Grupul celor şapte
pictori, lucru ce m-a determinat să descopăr
aceşti artişti canadieni. Auzisem despre
un muzeu al picturii canadiene peisagiste
aflat în nord-vestul metropolei Toronto,
McMichael. Acest muzeu de artă este situat
la 45 minute cu maşina de Toronto, în
localitatea Kleinburg, 10365 Islington Ave.
Intrarea la muzeu este de $20 de persoană
iar parcarea $7.
McMichael este o galerie de artă publică
dedicată artei canadiene, amplasată pe
100 de acri într-o pădure fermecătoare pe
malul fluviului Humber, care ne aminteşte
de pădurea boreală atât de iubită de grupul
celor şapte. Poteci travesează poeniţe cu
arţari, stejari şi pini. Aici se poate vizita
grădina de sculptură a lui Ivan Eyre, cabana
lui Tom Thomson şi cimitirul McMichael
unde se odihnesc şase membri ai grupului
precum şi fondatorii muzeului Robert şi
Signe McMichael. La origine, acest teritoriu
a aparţinut tribului Ojibwe Anishinaabe.
Grădina cu sculpturi reuneşte nouă sculpturi
în bronz oferite muzeului de artistul Ivan
Eyre, care fac parte din colecţia permanentă
a muzeului. Eyre este cunoscut mai ales prin
peisaje impozante şi tablouri mitologice,
sculptura sa fiind o sinteza a influenţelor
occidentale şi neoccidentale. Grădina se
înscrie în cadrul misiunii lui McMichale de
a face legături între artă şi natură.
Colecţia permanentă constă din 6.500
de lucrări aparţinând lui Tom Thomson,
Grupului celor şapte, contemporanilor
săi, primelor naţiuni, metişilor, inuiţilor şi
artiştilor contemporani care au contribuit la
dezvoltarea artei canadiene.
Povestea colecţiei începe în 1952 când
Robert şi Signe McMichael au cumpărat 10
acri de pamânt în satul Kleinburg. Arhitectul
Leo Venchiarutti a făcut planurile casei
originale din 1954. Kleinburg este reşedinţa
spirituală a grupului celor şapte.
Grupul celor şapte a avut ca misiune de
a picta peisajul canadian şi a reprezenta
regiunile sălbatice din Canada într-un
stil care se apropie de tradiţia europeană
şi sentimentul naţionalist al epocii. Azi,
membrii grupului celor şapte se numără
printre figurile emblematice ale artei
canadiene, iar opera lor este un simbol al

TORONTO
identităţii canadiene.
Clădirea Mc Michael construită din piatră
şi trunchiuri de copac tăiate manual este
magnifică cu ferestre uriaşe care permit
vizitatorilor să admire peisajul pădurii şi
văii râului Humber.
Operele îndrazneţe ale grupului celor şapte
pictori şi-au căpătat notorietatea mai întâi
la Londra în cadrul expoziţiei Imperiului
britanic la Wembley în 1924 şi 1925.
Majoritatea membrilor grupului au petrecut
cinci ani consecutivi în regiunea Algoma
din nordul Ontario.
Grupul celor şapte pictori este format din
ilustratori, majoritatea lucrând în sectorul
publicitar: MacDonald, Lismer, Varley,
Johnston, Carmichael care lucrau pentru
Grip Ltd. Franklin Carmichael şi Alfred
Casson care făceau parte dintr-un grup de
arte şi litere au participat la escapade de
creaţie. Tom Thomson a lucrat ca ghid în
celebrul parc Algonquin în timpul verii şi
a trăit într-o cabana atelier la Toronto în
timpul iernii.
Aceşti pictori au fost influenţaţi de
impresionism. Primul război mondial a
oprit expediţiile lor. Arthur Lismer, A. Y.
Jackson si Frederick Varley au fost trimişi
pe front în calitate de artişti. În 1918
Lawren S. Harris pleacă în nordul Canadei
şi organizează prima călătorie în boxcar
spre canionul Agawa. Aşa se formează
grupul. Aventura se repetă în fiecare vară şi
prima expoziţie a grupului este organizată
în 1920. Thomson, ghid pentru pescuit care
a murit înecat în 1917 în parcul Algonquin
nu a fost niciodată membru al grupului.
Ei au pictat Killarney şi muntele Clopotului,
râul Francezilor şi Gerogian Bay, insula
Manitoulin, Sudbury, Algoma, Cobalt şi
lacul Pădurilor.
Deşi nu face parte în mod oficial din Grupul
celor şapte, Tom Thompson este artistul cel
mai emblematic şi mai influent al mişcării.
Este un pictor autodidact foarte talentat, un
pictor de exterior şi un explorator.
Legendarul grup a dezvoltat o pictură
naţionalistă şi autohtonă. În viziunea lor
natura sălbatică a Canadei trebuia să fie
reperezentată într-un stil mai impertinent şi
viguros, cu culori vii. Tablourile lor ne fac
să contemplăm peisaje magnifice, care îţi
taie răsuflarea, cu râuri învolburate, lacuri
imacualte şi păduri virgine întinse, unde
prezenţa omului este rară, chiar absentă.
Grupul de şapte pictori este un
grup celebru a cărui misiune
a fost pictura peisajelor
canadiene în stare brută.
Membri grupului au pictat
peisaje din parcul provincial
Neys. Toţi pictau în aer liber
tot ce puteau să vadă în
natură. Când membri erau în
expediţie, creau schiţe, mici
picturi de peisaje, fiecare
producea în jur de 50 de schiţe
pe călătorie, cam 4 piesaje
pe zi. Reîntorşi în Toronto,
membri grupului reproduceau

schiţele în tablouri pentru galerii de art.
Ne amintim de Grupul celor Şapte ca de
nilte artilti rebeli care au ajutat la formarea
mişcării artistice canadiene.
Aga Khan Museum
Nu de mult am vizitat şi muzeul Aga Khan,
situat la 77 Wynford Dr, North York. Este
un muzeu de calibru internaţional care
şi-a deschis porţile în 2014, şi a cărui scop
este de a face cunoscut publicului istoria
şi cultura naţiunilor musulmane, oferind
o panoramă impresionantă a 14 secole de
existenţă a Islamului. Puteţi vedea portrete,
textile, mătase, miniaturi, manuscrise,
ceramică, bucăţi de faianţă, texte medicale,
cărţi şi instrumente muzicale şi mai ales
renumitul coran albastru. Mi-a placut un
obiect de cermică iraniana din secolul 10,
pe care se putea citi: “Fii atent la oamenii
proşti, nu socializa cu ei”.
Intrarea la muzeu este de $20
iar parcarea costă $10.
Ismaeleienii sunt o ramură
a musulmanilor şiiţi, care
numără numai 15 milioane de
fideli pe plan internaţional.
Comunitatea ismaeliana este
reprezentativă în Canada.
Colectia
este
dominant
iraniana, siriana şi egipteană.
Muzeul este situat pe o parcelă
de 7 hectare, fiind construit
după planurile arhitectului
japonez Fumihiko Maki. El
a primit premiul Pritzker
1993 de arhitectură, un fel
de premiul Nobel în acest
domeniu. Clădirea în sine
este o bijuterie, într-o forma
enigmatică a unei fortăreţe
futuriste lunare. Muzeul a
costat 300 milione de dolari
canadieni.
Aga Khan este un prinţ
musulman misterios cunoscut
pentru bogăţia sa şi activităţile
sale filantropice şi mai ales
ca, având o viaţă de playboy.
Acesta a fost căsătorit cu
Sally Croker-Poole, un ex
manechin britanic convertită

la islam. Cea de a doua soţie a fost Gabrielle
Thyssen, o cântăreaţă germană de muzică
pop.
Născut în Geneva, el avea naţionalitatea
britanică deşi îşi petrece timpul în Franţa
aproape de Chantilly, la 40 km de Paris.
A crescut în Nairobi în Kenya, a studiat la
Geneva şi Statele Unite având o diplomă la
Havard în istoria islamică. După Forbes, Aga
Khan figura printre primii 10 cei mai bogaţi
ai planetei cu o avere de 800 milioane dolari
americani. În afară de castelul Aiglemont şi
o insulă privată în Bahamas, prinţul deţinea
trei avioane private, un impozant iaht în
Sardinia şi ferme de cai în Irlanda şi Franţa.
Se întâlnea des cu preşedinţi americani,
John F.Kennedy, Ronald Reagan şi Bill
Clinton. Aga Khan a fost un bun prieten a
lui Pierre Elliot Trudeau.

Paulina Popescu,
Kitchener
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KITCHENER
Nu ne-am închipuit vreodată că vom ajunge să sărbătorim
ziua unităţii românilor, Centenarul Unirii în Canada şi că
patriotismul va fi o virtute canadiană.
Asociaţia ARTA organizează de ani de zile Ziua
României, dar în ultimii trei ani bate un vânt puternic
de patriotism, românii şi-au făurit nişte blazoane de
identitate naţională, au visuri de dor de ţară şi solide
sentimente naţionale.
Sala evenimentului a fost neîncăpătoare cu români de
toate vârstele însoţiţi de copii, venind din toate colţurile
provinciei Ontario să sărbătorească cu noi Centenarul
Unirii. Unii ne-au mărturisit că au avut o poftă de
românism, au simit nevoia să audă vorbind româneşte,
să danseze o horă şi să asculte o doina de-a noastră.
Pentru că anul trecut biletele la eveniment s-au vândut
foarte repede, toţi cei prezenţi în acest an au cumpărat
bilete încă din septembrie.
Spectacolul artistic de calitate a durat două ore şi a
fost într-adevar emoţionant, atingându-ne toate corzile
sufletului. Au cântat mai întâi copiii Alex Ciobanu,Tony
Ciobanu, Roman Scarr şi Annamaria Toma cântece
patriotice, urmaţi de cinci nume remarcabile în provincia
Ontario: Rucsandra Saulean, Ion Damian, Anca Toma,
Simion Ciobanu şi Mihaela Dragomiraşi.
Domnul Rădulescu a recitat o poezie patriotica de Stefan
Octavian Iosif, şi trei grupuri de dansuri populare ARTA,
Doina şi Hi-Trend au îmbogăţit repertoriul serii.
Moment sărbătorit cu solemnitate şi emoţie a fost
refacerea marşului istoric “Au venit românii la Alba iar” cu
oameni îmbrăcaţi în straie populare, steaguri româneşti,
pâine şi sare. Sala s-a ridicat în picioare şi au cântat
cu toţii un cântec tot atât de vechi ca şi Unirea “Treceţi
batalioane române Carpaţii” simbolul care a unit românii
de o sută de ani, cântecul care a dat curaj românilor şi a
fost martor al sacrificiilor soldaţilor români.
În sală au fost expuse numeroase ştergare, covoare
colorate, cuverturi româneşti, costume populare. Întrun colţ al sălii a fost organizata o mica expoziţie ad-hoc
de bluze româneşti. Am avut printre noi şi pe scriiitorul
Claudiu Murgan care şi-a expus cărţile într-un colţ al
sălii.
În sală au fost şi mulţi copii care mai de care mai frumoşi
în straiele naţionale din toate regiunile României. Unii
dintre ei aveau chiar şi opinci în picioare şi pălării de
toate felurile. Câţiva adolescenţi s-au prins în horă şi
s-au alăturat părinţilor. Aproape 90% din participanţi au
purtat costumul românesc pe care l-au adus cu ei în
Canada.
Mâncarea a fost pregătită cu dragoste de către un
business românesc Everyday Gourmet iar desertul de
către Crema Pastry.
Mulţumim echipei de voluntari ai asociaţiei ARTA: Ileana
Palade, François Mallette, Irina Patko, Elvira Bradea,
Lucian Bradea, Moisica Gilezan, Adrian si Ioan Vulcu,
Dana Mihai, Veronica Luca, Nellie Popvoiciu, Dana Dicu,
Ioana Jora, Elena Pekurar, Flavius, Flavia Zimbrean,
Vas Anton care au fost alături de noi la planificarea şi
derularea evenimentului precum şi decorarea sălii cu
obiecte autentice româneşti.
Mulţumim sponsorilor nostri care ne-au ajutat să
realizăm acest eveniment unic: Mircea IIiescu, Cristina
Pekurar, Liviu Bejan, Prodriving school, Calin şi Radu
Toma de la Carto Wines.
Colacii pentru “marşul la Alba Iulia” au fost donaţi de
doamna Cristina Pavel de la Crema Pastry.
Afişul evenimentului a fost realizat de domnul Daniel
Predoiu iar textul compus de Mircea IIiescu.
A fost o seară de neuitat, care a adus bucurie sufletească
tuturor particianţilor, care au simţit acest lucru,
identificându-se cu România la an jubiliar. Parca am fost
într-o mare familie, adunaţi la o serbare câmpenească
cu toţii fraţii români.
Paulina Popescu
Preşedinta Asociaţiei ARTA din Kitchener
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Ziua României organizată de
asociaţia ARTA din Kitchener

Foto: Cristian Bălaşa
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EVENIMENTE

Biserica Ortodoxă ‘’Învierea Domnului’’ din Hamilton
- Duminică 23 Decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa
Română
Asociaţia ARTA din Kitchener
- 16 decembrie Vine Moş Crăciun la ARTA
- 31 decembrie Revelion ARTA
Biserica Ortodoxă “Toţi Sfinţii” din Toronto
- 23 Decembrie ora 12:00 - SERBAREA COPIILOR de la Şcoala
Duminicalş. Moş Crăciun împarte cadouri copiilor. Poze cu Mos Crăciun
la cerere.
- 25 Decembrie ora 15:00 - Sărbătorim Crăciunul Împreună la
Catedrala Macedoneană de la ora 15:00. Urături şi obiceiuri tradiţionale.
Biserica Greco Catolică “Bunavestire” din Toronto
- Sâmbătă 16 decembrie, ora 18:30 Concert de Crăciun susţinut de
Corala Armonia din Toronto – dirijor Augustin Medan

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

Biserica Ortodoxă “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto
- Marţi 25 decembrie - după Sfânta Liturghie, Serbarea de Crăciun
începând cu ora 12:00 pm

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

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

Fondator: Radu Secăşan
Director: Irina Sânziana Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Colaboratori:
Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu
Nicoleta Burlea

Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Liliana Bagrin

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Narcis Mihail Blidaru

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

CAREGIVER

Asistent medical cu multă experiență (26
de ani) în îngrijirea persoanelor vârstnice
și persoanelor handicapate, caut de lucru
ca și caregiver. Sunt o persoană serioasă,
muncitoare şi de încredere.
Vă rog să nu ezitați să mă contactați pentru a
avea informații ulterioare.
Email: kasaovypatry@yahoo.com
Rudi

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)
-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

Doamnă serioasă,

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

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

copii babysitting. Pentru informaţii: 416.234.9099

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

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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

îmi ofer serviciile pentru
îngrijire persoane în vârstă, menaj, curăţenie, supraveghere

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

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
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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

THIS MONTH SPECIAL

2010 HONDA
ACCORD ($7999)
Financing,
Safety,
E-Test, Certified, Dual
A/C, Warranty, Very
Clean,
Aluminum
Rims, Fog Lights,
Tinted
Windows,
Heated
Seats,
Leather Seats, DVD,
Navigation,
Heated
Mirrors, Bluetooth.

ROM CAR
Automotive
din Kitchener
vă aduce la
comandă
orice maşină
519.781.2929 de la Auction.

DE VORBĂ CU OLARUL

Rău ai ieşit cu mine la socoată,
tot asudând cu lutul meu pe roată.
Troheul, iambii - ie pe ulcică voiai să-i scrii în smalţuri,
uitând
de ghiontul ce-îţi dă graba,
dar tare-mi este frică
de mâinile-ţi frumoase
că le-ai mânjit degeaba,
că nici o strachină măcar
nu ţi-a ieşit din cântec şi sudoare.
Tot mai visezi în meşteşug de-olar
din lutul meu - povestea de ulcioare?
Cu mine întocmeala ţi-a greşit,
cercând din lutul aiurelii zăbăuc
să scrii cu nelumitul brâu pe oală
întreaga toamnă-a doinelor de nuc.

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).

Aruncă-mi lutul
fără jale, fără frică;
urzit a fost,de ce nu vrei să crezi,
spre-a deveni o altă chibzuială?
Mă va culege pentru cuib vreo rândunică
asemeni mâinii Lui
şi eu asemănare
să-I ţin cuvintele-n
ştiubeu de lut,
flămândele de
psalmul Lui,
până vor şti
ca pe de rost
lumina să I-o
zboare.
Dumitru Ichim

Kitchener

www.dumitruichim.com

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

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

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

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

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

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

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

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

PASTĂ DE MICI

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

NEW LOCATION

2188 SHIRLEY Dr.,
Kitchener, ON, N2B 0A6

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

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

www.naturalstonecity.com

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

INSURANCE

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI

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

