
Неотдавна, завършващ образованието си в 
престижен университет в Канада млад българин 
сподели, че иска да работи в България и ме 
помоли за мнението ми. Опитах се да не отговоря, 
но той настояваше. Опитах се да отговоря общо 
в стил „един млад, амбициозен и образован човек 
винаги може да намери място за реализация“, 
но и с това не се получи. Той наистина искаше 
мнение и аз можех или искрено да му го дам, или 
просто да откажа. Тогава го попитах дали следи 
новините и това което се случва в България. Той 
ентусиазирано потвърди и започна да ми разказва 
колко много инвеститори са се насочили, колко 
милиарди еврофондове се изливат в страната, 
и как България е една от най-атрактивните 

аутсорсинг дестинации. „А за колко 
филантропи си чувал, които безкористно 
даряват за бъдещето на България? И колко 
е намаляло населението на страната през 
последните години?“, попитах отново. Той се 
замисли. След което непринудено започнахме 
да разговаряме и думите ни  насочиха към 
двама велики карловци – братята Евлоги 
и Христо Георгиеви. Двама забогатели 
през времето си наши сънародници, които 
приживе даряват пари на българското 
девическо училище в Солун, българската 
болница в Цариград, имот от 10 декара в центъра 
на София и 800 хил. златни лева за построяване 
сградата на първия университет. Двама 

българи, които са оставили на сънародниците и 
страната си много повече от пари и имущество 
– знание, вдъхновение, пример за подражание…  
 
 Прод. на стр. 2 >>

ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

867 Kipling Ave.

416-823-2403, 416-821-1221
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867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
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Kristiyan Todorov
Mortgage Specialist

cell: 647-971- 3121 
 
fax: 1-855-373-5371 
kristiyan.todorov@td.com

Независимо дали купувате дом за първи път,
вече сте  собственик на жилище

или търсите имот за инвестиция,
Аз ще ви помогна  

да вземете моргич  
по най-удобния и лесен начин.

Scarborough’s first Italian restaurant

2272 Lawrence Ave. E.
(416) 751-1200
NOVARISTORANTE.CA

Въпросът възникна естествено: кой 
или кои от съвременните богати 
българи могат да послужат като 
пример с безкористност, искрена 
филантропия, всеотдайност, любов 
към познанието, загриженост за 
бъдещето на нацията? И двамата 
замълчахме. След което започнахме 
да разговаряме за населението 
на България, което за съжаление 
намалява с размера на един 
областен град през всяка една от 
последните 10 години*. И затова, 
че трябва да има някаква причина, 
а може би и връзка между едното 
и другото. Защото младите хора не 
се нуждаят само от високи заплати, 
хубави жилища, луксозни коли, 
охолен живот…  Интелигентните 
млади хора се нуждаят и от 
примери за подражание, а също 
и личности, които да ги научат и 
как да дават, не само да взимат. 
Всичко в живота се учи, и това да 
даваш също, но трябва да има и 
кой да ти го покаже... Заговорихме 
се за щастливите народи по света 
и защо са щастливи. И така бързо 
темата стигна до норвежците, 
които отново бяха обявени за най-
щастливата нация в света. Авторите 
на проучването (World Happiness 
Report 2017) изненадващо твърдят, 

че „норвежците традиционно са 
сред най-щастливите в света, но не 
заради петрола, а и въпреки него”. 
Акцентът в успеха на страната 
според изследователите, е че е 
взела решение да експлоатира 
бавно своите петролни залежи и 
да инвестира мащабно печалбите 
в бъдещето и в знанието, а не в 
материалното настояще. Според 
авторите, не имуществените 
блага, а взаимното доверие, 
общите интереси и щедростта са 
онези фактори, които определят 
Норвегия, Дания, Исландия в 
челото на най-щастливите нации. 
Сложни за психологията на 
новозабогателите българи понятия 
…  Пофилософствахме още малко 
след което си тръгнахме. Аз по пътя, 
който съм избрала за себе си, той по 
неговият. 

- - - - - - - - - - - -        
* По данни на Евростат за 
демографията в ЕС към 1 януари 
2016 г. населението на България е 
7.153 млн. души, а към 1 януари 2017 
г. – 7.101 млн. Намалението е с около 
52 хил. души или населението на 
град с размерите на Враца (около 53 
хиляди). За сравнение в България 
през 1989 г. са живеели 8.767 млн. 
души.

Какъв пример дават  
богатите българи?

<< Прод. от стр. 1
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Fiera Foods Company is HIRING
ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА

As one of North America’s largest, private-
ly-owned large-scale bakeries, Fiera Foods 
Company and affiliated companies has an 
incredible history of expansion, innovation and 
quality over the past 30 years.  

We’re looking for outstanding people to join 
our outstanding team.   

Production (Mixers, Scalers, Oven Op-
erators, Production Line Operators, General 
Production Staff, Forklift Operators, Shipper/
Receivers)

Skilled Trades (Electricians, Mechanics, 
Refrigeration Mechanics, PLC Technicians)

Sales (Canada and US)
Management (lead hand, supervisory,  

management, Project Engineers)

Our commitment to quality, excellence, and 
responsiveness are critical to our team and 
our success.  Superior communication, team-
work, and attention to detail are expected of 
everyone.  

 
Please submit your resume and your compen-
sation expectations to jobs@fierafoods.com

We thank all in advance for their interest, 
however only those selected for interviews will 
be contacted.  

Като една от най-големите частни пекарни 
в Северна Америка, Fiera Foods Company и 
свързаните с нея компании има невероятна 
история на разширяване, иновации и качество 
през последните 30 години.

 Търсим изключителни хора, които да се 
присъединят към нашия изключителен екип. 

Производство (Специалисти по смесване, 
Оператори на производствена линия, 
Работници на конвейер, Мотокаристи, 
Доставчици/Приематели) 
     Професионални работници 
(Електротехници, Механици, Хладилни 
техници, PLC Техници) 

Продажби (Канада и САЩ) 
Mениджмънт (Бригадири, Супервайзъри, 

Мениджъри, Инжинери-проектанти) 

Нашият стремеж към качество, 
съвършенство и отговорност са от 
решаващо значение за екипа ни и нашия 
успех.Изключително добра комуникация, 
работа в екип и прецизност към всеки 
детайл се очакват от всеки един.

 Моля изпратете автобиографията и 
очакванията си за възнаграждение на имейл: 
 jobs@fierafoods.com 

Благодарим предварително на всички за 
оказания интерес, но само тези, които бъдат 
избрани за интервю, ще бъдат потърсени от 
нас.

Р Е К Л А М А

NOVARISTORANTE.CA
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Жените предпочитат да излизат със забавни мъже
.. тъй като ги намират не само за 

отлична компания, а също и за добри 
любовници, пише в. Daily Express, 
позовавайки се на резултатите от 
проучване, публикувано в сп. “So-
cioaffective Neuroscience and Psychol-
ogy”.  Изследването показва, че за да 

останат жените доволни в леглото, 
не е необходимо непременно 
партньорите им да са с добра физика. 
Оказва се, че характерът на мъжа е 
по-важен, за да бъдат задоволени 
сексуално представителките 
на нежния пол. Проучването е 

обхванало 103 жени, които трябвало 
да отговарят на въпроси, свързани 
с удоволствието от половия акт, 
както и за характерни черти на 
партньорите си.  Участничките в 
допитването например е трябвало 
да споделят дали честотата на 

оргазма се влияе от характера 
на любовника. Изследването е 
установило, че жените предпочитат 
срещите и секса със забавни мъже. 
Най-висока оценка на любовното 
поприще дамите дават на мъжете с 
добро чувство за хумор.

 $$$$ Вануату предоставя гражданство срещу 43 Bitcoins
Малката тихоокеанска островна 

страна Вануату предоставя 
гражданство срещу $200,000. 
Властите в страната съобщиха, че 
тяхната Development Support Pro-
gram (DSP) позволява гражданство 

да бъде получено срещу еднократно 
плащане с Bitcoins. В момента 
гражданството излиза малко над 43 
Bitcoins, пише Newsweek. Вануату 
е член на Британската общност 
и гражданството осигурява 

безвизово пътуване до 113 държави, 
включително Великобритания, 
Русия и държави от Европейския 
съюз. Страната рекламира пред 
кандидатите за гражданство и 
ниските си данъци. Не начислява 

капиталови печалби или данъци 
върху доходите. Потенциалните 
граждани не е необходимо да 
живеят във Вануату или дори да 
посещават някога страната.

Сръбският принц Филип се венча в Белград
… за принцеса Даница. 

Принц Филип Караджорджевич 
е един от тримата синове на 
престолонаследника Александър, 
а неговата избраница е дъщеря 
на известния художник Милан 
Маринкович, съобщава изданието 
Daily Mail. Сватбената церемония 
се е състояла в съборната църква 
в Белград от сръбския патриарх 
Ириней. Щастливата двойка ще 

живее засега в Лондон въпреки 
голямото им желание да се върнат 
в Сърбия. И двамата са прекарали 
по-голямата част от живота си в 
чужбина. На сватбената церемония 
присъстваха испанската кралица 
София, представители на кралските 
фамилии от Гърция, Дания и 
Лихтенщайн. Кумове са били по-
големият брат на принца Петър 
Караджорджевич и шведската 

принцеса Виктория. Принц 
Филип има и брат близнак - принц 
Александър. Тримата братя са деца 
на принц Александър II, син на 
последния сръбски крал Петър II. 
Александър II е роден в Лондон 
– в хотелска стая, която може да е 
била югославска територия. Той 
се връща в родината си през 2001г. 
Днес той е глава на династията 
Караджорджевич и е претендент за 

трона на вече несъществуващото 
Кралство Сърбия. Той вярва, че 
монархията би дала на Сърбия 
“стабилност, приемственост и 
единство”. През 2016 г. се състоя 
първата кралска сватба в Сърбия 
от 1922 г. насам. Тогава принц 
Михайло, син на втория брат на 
Петър II - Томислав, се венча за 
Любица в Опленац.

Холивудски продуцент отстранен от собствената си 
компания за сексуален тормоз

Холивудски продуцент Харви 
Уанстийн беше изваден от борда 
на директорите собствената си 
компания Weinstein Company. 
Причината за това са разследвания 
за упражняван от него сексуален 
тормоз върху актриси и други 
жени. “В светлината на новитe 
информации, които излязоха 
през последните дни за лошо 
поведение на Харви Уайнстийн, 

директорите на Weinstein Com-
pany - Робърт Уанстийн, Ланс 
Maйеров, Ричард Кьонигсбърг 
и Тарак бен Омар – решиха и 
информираха Харви Уанстийн, 
че работата му в компанията е 
прекратена. Решението влиза в сила 
незабавно”, гласи съобщението на 
американската компания, основана 
от Харви и брат му Робърт.  
Продуцентът бе уличен преди 3 

дни в разследване на New York 
Times. Сред пострадалите жени са 
знаменитостите Ашли Джъд и Роуз 
Макоугън. Те и други потърпевши 
твърдят, че Уанстийн се е опитвал 
да ги масажира, принуждавал ги 
е да го гледат гол и е обещавал 
подкрепа в кариерното им развитие 
в замяна на сексуални услуги. След 
разкритията филмовият магнат се 
извини и обяви, че излиза в отпуск. 

Освен Weinstein Company братята 
са създатели и на Miramax, като 
двете продуцентски къщи правят 
някои от най-големите холивудски 
хитове в последните десетилетия. 
65-годишният Харви е женен за 
41-годишната Джорджина Чапман 
– английска модна дизайнерка и 
актриса. Това е вторият му брак. 
Има 5 деца от двата брака.

Липсата на закуска води до сърдечносъдови 
заболявания?

Според ново проучване на 
испански учени хората, които 
пропускат редовно закуска са по-
предразположени към заболявания 
на сърдечносъдовата система. 
Пропускането на закуската е пряко 
обвързано с други вредни навици 
като тютюнопушене и злоупотреба 
с алкохол, които сами по себе си 

увеличават риска от атеросклероза, 
отбелязва съавторът на изследването 
Хосе Пеналво, професор към Tufts 
University в Бостън. Заключенията 
от изследването на учените обаче 
се базират върху много повече 
комплексни рискови фактори като 
цялостна диета, спорт, ниво на 
холестерол и други. В проучването 

вземат участие около 4000 души в 
Испания на възраст между 40 и 54 г., 
които до момента нямат установени 
сърдечни проблеми. Групата 
на незакусващите се оказало, 
че има 1,5 пъти повече мастни 
плаки в артериите си от тези, 
които приемат високо енергийна 
закуска. Незакусващите са и по-

предразположени към наднормено 
тегло и затлъстяване от останалите 
групи. От участниците групата 
на тези, които приемат малко 
калории на закуска, също се оказва 
с по-висока предразположеност към 
атеросклероза, но пък значително 
по-ниска от тази на хората, които 
изобщо не ядат сутрин.

На 28 октомври Кубрат Пулев срещу  
Антъни Джошуа

Спортният пакет DIEMA 
EXTRA ще предава на живо 
дългоочаквания боксов двубой 
между Кубрат Пулев и Антъни 
Джошуа на 28 октомври в Кардиф, 
когато двамата ще се изправят един 
срещу друг в битка за световните 
титли на Mеждунарoдната боксова 
федерация (IBF), Международната 
боксова организация (IBO) и 

Световната боксова асоциация 
(WBA). DIEMA EXTRA, която е 
част от Нова Броудкастинг Груп, 
ще излъчва директно сблъсъка, 
а почитателите на бокса могат 
да следят срещата и в платената 
онлайн платформа GONG PLAY. 
Според промоутърите на двамата 
боксьори се очаква в столицата на 
Уелс да присъстват около 74,000 

зрители, като към събитието има 
изключителен интерес. Само за 
един ден бяха продадени рекордните 
70,000 билета за срещата, обяви 
през септември промоутърът на 
световния шампион Еди Хърн. 
Предстоящият мач е 26-ти за Пулев, 
който има 25 победи и една загуба 
досега – срещу Владимир Кличко на 
15 ноември 2014 г. Срещата ще е 20-

та за англичанина Джошуа, който 
няма загуба на професионалния 
ринг. Това е първи двубой за него 
след 29 април, когато нокаутира 
Владимир Кличко в 11-ия рунд на 
зрелищната им битка пред 90 000 
зрители на стадион “Уембли”.

 Adidas разпали страстите с реклама
Популярната спортна марка 

Adidas наскоро стартира своята 
кампания Superstar, която се 
фокусира върху автентичността 
и включва “иконите на утрешния 
ден” - модели, художници, 

активисти и спортисти. Кампанията 
предизвика разгорещен спор, 
веднага щом видеото с рекламата 
й беше публикувано в интернет.  
Основната причина за това е 
Арвида Байстрьом - шведски 

артист, модел и фотограф, известна 
със застъпничеството си срещу 
стереотипите и голям активист на 
движението “Без бръснене” (‘no-
shave’ movement). Тя небрежно 
позира в бяла рокля, розова риза и 

сиви спортни обувки Adidas. След 
това обаче вниманието на зрителите 
се фокусира върху необръстнатите 
й крака, посочва BoredPanda.
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Много българи са чували 
името на сънародника 
ни, който се занимава с 
изработването на мебели по 
поръчка в Голямо Торонто. 
Това, което Станислав сподели 
за читателите на „Пламък“, 
са някои интересни факти от 
живота му. Още от детството 
си, любовта му към изкуството 
и природните материали го 
насочват към работата с дърво. 
Първо завършва кръжок по 
дърворезба в Централния 
дворец на пионерите „Гео̀рги 
Димитро̀в” в София, а по-
късно и Лесотехническия 
университет. В Торонто 
е направил дървените 
библиотеки в църквите “Св. 

Димитър” и “Св.св. Кирил 
и Методий”. Със сигурно 
много от вас са ги виждали, 
но надали всички знаят, че 
те са резултат и на сръчните 
ръце и артистична душа на 
Станислав. С вече 30 годишна 
практика и частен бизнес, той 
изработва мебели по поръчка 
като кухни, библиотеки, 
детски шкафове и всякакви 
други мебели за дома. Млад, 
енергичен и с огромно 
желание да направи красиви 
домовете на клиентите си, той 
е търсен от много жители на 
Голямо Торонто. Ако желаете 
да се свържете със Станислав, 
можете да позвъните на тел: 
416 - 731- 6321. 

Снимка в работилницата
в.”Пламък”

Кой е 
Станислав Иванов? 

* $100,000 minimum per family group  
Insurance products and services distributed through I.G. Insurance Services Inc.
Insurance license sponsored by The Great-West Life Assurance Company.

PLAMEN  SEPETTCHIEV
For many years Mr. Sepettchiev and his team have carefully managed capital for 

high net worth families and busy business owners. Our professional full service includes 
a wide range of investments to match your unique needs.

OUR TEAM OF SPECIALISTS

Scott Clews-Hunt 
CFP CIM FCSI - 
Securities Planning 
Specialist
Investors Group  
Securities Inc

Frank Lapierre  
CFP CLU -  
Insurance Planning  
Specialist I.G. 
 
Insurance Services Inc.

Georgia Giannakis - 
Mortgage Planning 
Specialist

I.G. Investment  
Management Ltd.

Get advice as individual as you are.  
Call or email us today to schedule a consultation*

 100% confidential, no cost or obligations:

Toll Free 1(855)597-7787 Ext.6231
Plamen.Sepettchiev@investorsgroup.com

INVESTMENTS     RETIREMENT     TAX PLANNING     ESTATE PLANNING     MORTGAGE PLANNING     INSURANCE

Investors Group is currently one of the largest financial planning companies in Canada 
helping Canadians reach their financial goals since 1926  

and serves approximately one million clients.

10 интересни неща за Бил Гейтс
Повечето хора знаят за Бил 

Гейтс само няколко детайла: че е 
един от най-богатите в Америка, 
че е създал Microsoft и че е един 
от най-големите филантропи. Но 
има доста любопитни факти от 
живота на Гейтс, които са по-
малко известни. Ето 10 от най-
интересните:  
1. Още като момче Бил Гейтс 
написва първата си компютърна 
програма. Това е версия на играта 
„X and O“ (морски шах), в която 
играчът играе срещу компютъра.  
2. Няма висше образование. 

През 1975г. се отказва от 
студентстването в Харвард в името 
на работата по компанията си 
Microsoft. Все пак, от 2007г. той се 
счита за випускник на Харвардския 
университет. Администрацията 
на учебното заведение решава да 
му връчи диплома за особените му 
заслуги.  
3. Малко след напускането на 
факултета, през 1977г., Гейтс 
е арестуван в Албъкърки, Ню 
Мексико, за шофиране без книжка 
и преминаване на червен светофар. 
4. До 1997 г. ползва самолети под 

наем. Сега вече има собствен, 
който нарича „голяма глезотия“. 
5. Едно от най-скъпите неща, които 
Гейтс притежава, е прочутият 
„Кодекс“ на Леонардо да Винчи – 
колекция от скици на художника, 
които Бил купува от аукцион през 
1994 г. за $30.8 млн. Скиците са 
изложени в Музея на изкуствата в 
Сиатъл. 
6. Въпреки огромното си 
богатство, Гейтс планира да 
завещае на трите си деца eдва 
по $10 милиона. „Оставянето на 
децата на ненормално много пари е 

мечешка услуга“, казва той. 
7. Компютърният гений не говори 
нито един чужд език. Това е нещо, 
за което много съжалява. 
8. Казвал е, че ако проектът му за 
Microsoft не беше се осъществил, 
щеше да се посвети на разработки 
в областта на изкуствения 
интелект (AI). 
9. Въпреки интереса му към 
изкуствения интелект, Гейтс смята, 
че това е една от най-големите 
заплахи за човечеството в бъдеще. 
10. Двете му любими групи са 
„Weezer“ и „U2“.

Сьомга, калмари, камамбер – част от храната в 
японските болници

Едно от нещата с ужасна 
репутация, независимо за 
коя държава става въпрос, е 
болничната храна. Наскоро родила 
жена в Япония обаче преобръща 
представите за зле изглеждащите 
и безвкусни ястия, които сервират 

в болниците. Тя снима 12-те ястия, 
които получава в родилното, а те 
изглеждат по-вкусни от храната 
в половината ресторанти, които 
някога сме посетили, посочва 
BoredPanda. Менюто и включва: 
Омурайсу (омлет, пълнен със 

зеленчуци и ориз), салата с 
макарони, пилешка супа, пръстени 
от калмари, плодове, зелен чай; 
Сьомга, тофу, салата със Спанак, 
нато (ферментирали соеви кълнове), 
супа мису, ориз, мляко; Сирене 
камембер и стафиди, пържено 

говеждо, картофено пюре, кабоча 
(супа от сладка тиква), корен от 
лотос с грейви сос, царевична супа, 
ориз, салата, тирамису, плодове, 
портокалов сок, зелен чай. 
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ИМИГРАЦИОННИ БЛИЦ-НОВИНИ

МИХАЕЛА КЕРЕЗОВА 
Лицензиран канадски  
имиграционен консултант 

Тел. (416) 800-3898 
E: immpaths@gmail.com 
SKYPE: ImmPaths

Member of

представени от Михаела Керезова, RCIC 
Member of Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

По всички въпроси свързани с канадското гражданство и имиграция,  

моля свържете се с нашия офис IMMIGRATION PATHS 
на телефон: (416) 800-3898 или e-mail: immpaths@gmail.com

С В Я Т	 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д А

Имиграционните рестрикции, 
които наложи американския 
президент Доналд Тръмп, 
неминуемо се отразяват и на притока 
на бежанци към Канада. Само от м. 
юли т.г. насам над 8000 бежанци 
са пресекли канадската граница в 
Квебек. Това са предимно граждани 
на Хаити, пристигащи от щата 
Ню Йорк, заради притесненията, 
че могат да бъдат депортирани от 
САЩ ако им бъде отнет временния 
статут там.

Разглеждането на делата 
за бежанци в Канада отново е 
стигнало етап, в който системата 
се затлачва и не успява да обработи 

постъпващите заявления в рамките 
на законно установените за това 
срокове. От началото на годината 
насам, броят нараства средно с по 
около 1400 файла месечно. Към 
31 август 2017 г. е имало 29 000 
активни заявления, като 5000 от 
тях са неразгледани още дела от 
преди 2012 г. Понастоящем срокът 
на чакане за разглеждане на делата 
е средно 16 месеца.

Въпреки горното, Министърът 
на имиграцията, Н. Пр. Г-н 
Ахмед Хюсеин заяви неотдавна, 
че в Канада все още има 
място за повече имигранти. 
„Има много доказателства 

за това, че увеличаването на 
новопристигналите, които ние 
приемаме от всички точки на света, 
е един от най-добрите начини за 
Канада да се справи с проблемите 
на намаляващата раждаемост 
и застаряващото население на 
страната“ – каза той. Обсъжда 
се и допълнително увеличаване 
на имиграционната квота за 
следващата година, като тя може 
да достигне 310 000 – 315 000 души 
годишно.

На 4 октомври 2017 г. бяха 
обявени промените в Закона за 
гражданството на Канада, които 
официално ще влязат в сила на 

11 октомври т.г. Една от най-
чаканите новини е тази, че всички 
лица на възраст над 55 години се 
освобождават от полагането на 
теста за владеене на официалния 
език. Сред другите важни промени 
е и тази за 1 година кредит, която 
ще се дава на чуждестранните 
работници и студенти за времето 
им прекарано в Канада с временен 
статут, за да могат те да използват 
това време при подаване на 
заявленията си за гражданство. 
Съгласно статистиките на 
канадското правителство, средният 
брой на заявления за гражданство, 
които се подават годишно е около 
200 000.

Александър от Париж, който се оказа Спас от Кочериново
Измамник източил кредитни карти в пирамида със самолетни билети,  

не е ясно дали има печалба или е български Остап Бендер
Изграждайки фалшива 

самоличност в социалните мрежи, 
българин е излъгал десетки свой 
сънародници, като е взел десетки 
хиляди левове за евтини самолетни 
билети и мобилни апарати. Това 
показа репортаж на bTV, а сайтът 
Webcafe разкри как от същите 
профили са изпращани коментари за 
техния и други сайтове. ГДБОП е по 
следите на лицето, чиято истинска 
оличност им е известна, но на този 
етап не се разкрива.  Във Facebook 
и Twitter мъжът се представя за 
„Александър Николов на 35 години, 
който живее в Париж“. На снимките 
в профила му се вижда симпатичен 
млад мъж, който явно обикаля 
света. Ню Йорк, Париж, екзотични 
острови, пилотиращ самолет. За 
себе си твърди, че работи в Airbus, 
че е бил в щабовете на френски 
кандидат-президенти. В социалните 
мрежи твърди ,че Александър 

разполага с възможност да набавя 
по-евтини самолетни билети - нищо 
странно, след като толкова агенции 
и хора, които намират билети 
на промоции ги продават срещу 
малка такса. В началото предлага 
тези билети на малък брой хора, 
постепенно кръгът се разширява, 
и купувачите наистина летят с 
тях. До това лято, когато внезапно 
дузина клиенти на „Александър“ се 
оказват на летището с билет, който 
не е плащан.  Междувременно 
измамникът успява да източи 
кредитните карти на свои клиенти. 
С тези пари обаче, най-вероятно се 
е опитал да спаси пирамидата си. 
Започва да търси пари на заем, моли 
свои познати да купят билет за трети 
лица с обещанието, че ще им преведе 
парите веднага. Междувременно 
срещу него вече са подадени 
сигнали в ГДБОП. Измамените се 
свързват помежду си и установяват, 

че никой не го познава лично. Сред 
измамените има адвокат, мениджър 
на банка и няколко журналисти. 
Една двойка например му дали 
4000 лв. за самолетни билети до 
Мексико. “Този човек поддържа 
един брилянтен образ в интернет 
пространството. Изградил си е 
чудесен имидж и страшно много 
хора му вярват, включително и аз, 
за съжаление”, заяви Кирил Иванов, 
който живее във Великобритания 
и е бил измамен с £300. Предстои 
да бъде обявен за издирване. 
От ГДБОП знаят, че е водил 
множество телефонни разговори, 
има фирма с банкова сметка, към 
която са превеждани пари, някои 
от билетите е закупувал от голяма 
туристическа агенция в София, 
получавал е дори колети на името 
на мистериозна жена. Не е ясно 
колко души е „ужилил“, нито колко 
пари е спечелил. При проверка 

някои от измамените установяват, 
че „евтините“ билети, които им е 
купил и с които са успели да летят, 
са закупувани в последния момент 
на огромни цени. На адреса му в 
Кочериново Спас Василев не може 
да бъде открит. Баща му твърди, че 
не го е виждал от поне 4 години, 
но потвърждава, че е бил забъркан 
в проблеми със самолетни билети. 
“Беше във Франция, оттам се 
прибра, някакъв офис да откриват и 
какво стана, що стана... Преди време 
беше станал един случай, дадох 
сумата. Възстанових, за самолетни 
билети на едно момиче ---”, каза 
баща му Димитър Мурджов. Дали 
има печалба от цялата схема също 
е неясно. Любопитното е, че много 
от хората са чувствали истински 
приятелски отношения с човек, 
съществуващ само в социалните 
мрежи. Facebook-профилът му е 
неактивен от юли насам.
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Save Your Budget

ПАМЕТНИЦИ НА ДОБРИ ЦЕНИ

Ако спокойно се разхождате в парка  
и пиете бира, никой няма да ви глоби

Нова Наредба за обществения 
ред в София, която е качена за 
обществено обсъждане до края на 
октомври на сайта на Столичната 
община, въвежда забрана за пиене 
на алкохол по улици и паркове, 

което води до нарушаване на 
обществения ред. Глобата е от 
100 до 300 лв. Забранява се и 
използването на фойерверки от 22 
до 8 часа. Глобата е от 100 до 300 
лева, а при повторно нарушение - 

от 300 до 500 лв. В проекта за нова 
наредба се забраняват шумните 
увеселения в жилищни сгради от 22 
до 8 ч. Регламентира се свиренето 
на музикални инструменти, 
пеенето за обучение и ползването 

на озвучителни уредби и на шумни 
апарати и машини в жилищни 
сгради. Тези дейности ще може да 
се извършват от 8 до 14 и от 16 до 
22 ч.

Шампионка по борба с 38 медала работи като 
общ работник по строежи

… предаде Нова телевизия. 
32-годишната Руска е отраснала 
в домове, а след смъртта на 
треньора й миналата година се 
захванала на работа. Завършила е 

строително училище, затова днес 
прави ремонти - обръща прозорци, 
шпаклова стени. Живее с 10 лв. на 
ден, за което казва, че са много пари 
за нея. Мечтае да има собствен дом. 

Руска Лазарова има 17 златни и 10 
сребърни медала от републикански 
първенства по борба, някои от 
които са подарени, а други се пазят 
от нейни приятели. Животът на 

32-годишната жена е труден още от 
раждането. Отраснала е по домове, 
изоставена от майка си, която обаче 
не се отказала от нея, за да й даде 
шанс да бъде осиновена. 

Германски завод за 50 млн. лв. отваря в Пловдив
Гepмaнcĸият пpoизвoдитeл нa 

ocвeтитeлни тeлa Osram oбяви, 
чe e инвecтиpaл 50 млн. лeвa в 
пъpвия cи зaвoд в Бългapия. Toй 

ce нaмиpa в близocт дo Πлoвдив и 
щe бъдe oфициaлнo oтĸpит пpeз 
октомври. Cлeд oфициaлнoтo 
oтĸpивaнe фaбpиĸaтa тpябвa дa 

дaдe paбoтa нa повече от 900 дyши, 
пишe caйтът ЅееNеwѕ. Бaзиpaнaтa 
в Mюнxeн Osram e cпeциaлизиpaнa 
в пpoизвoдcтвoтo нa ocвeтитeлни 

тeлa, LЕD лaмпи. Πpиxoдитe нa 
ĸoмпaниятa зa 2016 възлизaт нa 
3.785 млpд. eвpo, a пeчaлбaтa й e 471 
млн. eвpo.
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WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1

SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 

MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579 (Plamen 1, Plamen 2)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

sales@firstautogroup.ca

Shipment of vehicles, boats, motorcycles,  
household goods, machinery  
and other commercial cargo  

to Bulgaria,
Germany, Greece, Poland, Croatia, Ser-

bia, Montenegro, Ukraine, Lithuania, Fin-
land, Russia and Middle East

Cell: 416-526-8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

TERRA MARE CARGO INC
Николай Георгиев

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents  
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire,  
Local/ Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING   Българчетата едни от 
най-дебелите в Европа

България е на пето място в 
Европа по детско затлъстяване 
от изследвани общо 32 държави, 
сочат данни на Световната 
здравна организация, представени 
от Българското сдружение за 
проучване на затлъстяването и 
съпътстващите го заболявания. 
Национално изследване на 
сдружението сочи значително 
нарастване на затлъстяването на 
момчетата до 5-годишна възраст 
– 7.1% през 2014 г. (в сравнение с 
3.3% през 2004 г.) При момичетата 
в същата възраст  се забелязва 
обратната тенденция - намаляване 
затлъстяването и консумиране на 
все повече полезни храни. Според 
специалиста, цитиран от БТА, за 

България най-големият проблем 
е прекомерната консумация на 
сол - около два пъти повече от 
необходимото количество, както и 
обездвижването. В същото време 
страната ни е на последно място в ЕС 
по прием на прясно мляко. Тревожен 
е и фактът, че българските деца се 
застояват дълго пред телевизора 
или компютъра. Данните сочат, 
че средно седмично българчетата 
стоят пред екрана около 25-26 
часа (холандските деца стоят 14 ч., 
а децата в Гърция – 17 ч.). Всичко 
това води до риск от затлъстяване, 
който на свой ред е предпоставка за 
диабет тип 2, инфаркти, инсулти, 
хипертония и други заболявания.
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E:  info@friendlytravel.ca
W:  www.friendlytravel.ca

T: 905 849 4664 
C: 647 999 2010

407 SPEERS RD, Suite 203, OAKVILLE, ON, L6K 3T5

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Visitors to Canada Insurance
Туристически застраховки

Cruises

TICO # 4631602

BOBBY DONEVA

TICO#04332359
7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030
YYZ Travel Group

555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

T: +1 416-800-3898
F: +1 416-800-4164
E: immpaths@gmail.com
www.immigrationpaths.ca

Member of:
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Прамбанан и 
балета Рамаяна
Статията със съкращения се предоставя 
от patepis.com 
Автор: Цветан Димитров

В Индонезия на остров Ява 
се намира забележителеният 
хиндуистки комплекс от храмове 
Прамбанан (Candi Prambanan). ,,Se-
lamat Datang di Yogyakarta! (Добре 
дошли в Джогиякарта!) Прамбанан 
е на 17 км от Джогиякарта (Yog-
yakarta) и е обявен за паметник 
на ЮНЕСКО. Всяка една държава 
би се гордяла с този гиганстски 
религиозен паметник Прамбанан 
и би го превърнала в национален 
символ (като Анкор Ват в 
Камбоджа). Toва обаче не важи за 
днешна предимно мюсюлманска 
Индонезия, въпреки, че остров 
Ява през VIII век е бил част от 
индийското кралство Матурам 
и тогава е започнал строежа на 
храмовете (candi). Любопитни сме 
да го посетим веднага след като 
изпием по едно индонезийско 
кафе на летището. Новооткритият 
нисък храм (CANDI SAMBISARI) 
е напълно запазен, защото е бил 
погребан от пепелта и тинята след 
изригването на близкия вулкан 
Мерапи. Той дори днес е действащ!  
До залеза на слънцето в 19:30 ние 
се наслаждавахме на изисканата 
вечеря с люти шишчета във 
фъстъчено масло с прясна наливна 
бира в ресторанта до Прамбанан 
– RAMA SHITA GARDEN RES-
TO. Когато планирате вашето 
пътешествие до будисткия храмов 
комплекс Борободур на Ява през 
сухия сезон от май до октомври, 
погледнете в лунния календар и 
изберете нощта на пълнолунието. 
Тогава ще имате възможност да 
попаднете на балета „Рамаяна“от 
19:30 на открита сцена пред 
естествения декор на Прамбанан. 
Индийският епос „Рамаяна“ е много 
популярен в Югоизточна Азия и 
можете да видите много негови 
вариации в Камбоджа и Тайланд, 
но най-хубавият вариант за мен си 
остава яванският балет в Прамбанан 

с билети 
от 125,000 
до 400,000 
р у п и и 
( м е ж д у 
о к о л о 
C $ 1 1 . 6 0 
и C$37 – 
б.р.). Как 
се развива 
л ю б о в т а 
м е ж д у 
Рама и 
С и т а 
можем да 
р а з б е р е м 
к а т о 
п роче т ем 
д е б е л и я т 
индийски епос ,,Рамаяна“ или 
прегледаме утре либретото на тази 
любовна история по барелефите 
на храмовете Прамбанан. Тъй 
като това е доста трудно ще 
ползвам помощта на индийският 
експерт Субхамой Дас: „Рамаяна 
е безсмъртната приказка на Шри 
Рама, която ни учи ценностите на 
идеите, предаността, задължението, 
отношенията, дхармата и кармата. 
Рама е главният герой на Рамаяна 
е аватар на лорд Вишну. Рама, 
принцът на Айодхя и съпругата 
му Сита са идеалната кралска 
двойка. Рама е смел, мъдър и 
послушен, а Сита е красива, щедра 
и свята. Сита се запознава с Рама на 
церемония, наречена „Swayamvara“, 
организирана от баща й Янака, 
царя на Митила, за да определи 
подходящия младоженец за своята 
прекрасна дъщеря. Принцове от 
различни царства са поканени и 
предизвикателство е да опънат 
гигантски лък. Само могъщият 
Рама може да вдигне лъкът, да 
го опъне и дори да го счупи на 
две половини. Това води Сита до 
брачен венец с Рама. Рама и брат 
му Лаксман се къпят в река Ганг. 

Докато Рама, неговата съпруга и 
брат живеят в прост, но щастлив 
свят в гората, трагедия ударя! Оттук 
нататък сюжетът се върти около 
отвличането на Сита от демонският 
цар Равана, десетоглавият владетел 
на Ланка, и преследването на Рама 
да я спаси, подпомогнат от брат 
си Лаксман и могъщия водач на 
маймуните Хануман. Принцесата 
Сита е пленница на остров Шри 
Ланка(Цейлон), докато Равана 
се опитва да я убеди да се омъжи 
за него. Рама и брат му Лаксман 
събират армия от съюзници, 
състояща се предимно от маймуни 
под водачеството на смелия 
Хануман. Братята атакуват армията 
на Равана и след ожесточена битка 
успеят да убият демонския цар и да 
освободят Сита, събирайки я отново 
с Рама.“ Happy end! От сцената вече 
се носи нежната музика на гамелан. 
Бързаме да заемем своите места в 
открития театър до ресторанта.

Нека героите на Рамаяна да 
оживеят в балета на Прамбанан! 
Шри Ланка е опожарена и победена 
и Сита е освободена. Но Рама 
отказва да приеме Сита, защото я 

счита за нечиста. Сита се 
самозапалва с цел да докаже 
своята чистота и невинност. 
С помощта на бога на огъня, 
Сита е спасена от огъня. 
Нейното доказателство 
вече е достатъчно и Рама 
накрая я приема отново за 
своя съпруга. Happy end! 
Прамбанан е отворен всеки 
ден от 6:00 до 18:00. За 
чужденците има комбиниран 

билет заедно с Борободур от 420,000 
рупии (около 39 CAD) . За местните 
билета е само 4 USD или се прескача 
ниската ограда.  Храмът на Шива е 
най- голям 47 м висок. Легендата за 
построяването на храма на Шива 
е легенда за Лара стройната Дева 
(Lara Jonggrang). След като баща 
й крал Боко бе победен в битка, 
принцесата от Ява Лоро Джонгранг 
неохотно се съгласила да се омъжи 
за победителя си принц Бандунг, 
но само ако построи храм с 1000 
статуи преди изгрев слънце. С 
помощта на духовете Бандунг бе 
завършил 999, когато принцесата 
запалила огън в източната част на 
храма. Заставени да си помислят, че 
е зазоряване, петлите в съседното 
село закукуригали и духовете 
побягнали – а ядосаният принц 
Бандунг я превърнал в камък 
принцесата Лара. Малките храмове 
не са издържали на земетресенията 
и колекционерските набези на 
бившата холандска администрация. 
Днес Прамбанан е национален 
археологически парк и гигантски 
пъзел. Боже пази Индонезия и 
България! Писа грешния инж. 
Цветан Димитров, Великден, 2017. 
снимки: Цветан Димитров, картини 
на ExoticIndia.com. Литература: 
Subhamoy Das, The Story of Rama-
yana is a Hindu Epic, www.thoughtco.
com, FATKHAN NUR RAHMAN, 
Candi prambanan is ,,HINDU”” 
TEMPLE, This is information, Shed-
ule Ramayana ballet 2017, www.boro-
budursunrise.net, Ramayana Ballet 
Dance in Prambanan Temple, Yogya-
karta – YouTube

П Ъ Т Е Ш Е С Т В И Я
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Ontario:
Missisauga,
North York, 
Thornhill,
Scarborough,
Vaughan, 
Richmond 
Hill,
Brampton,
Hamilton, etc.
Quebec  
(Montreal)

Call 24 hours, ask David 
(647) 210 4047

Full Insured Company

Р Е К Л А М А

Т ЪРСИМЕ
ШОФЬОРИ ЗА РАБОТА A-Z

Mechanic, Fleet Supervisor, Safety Supervisor
,

Пренасяме вашите домове, офиси.
Добри цени, гарантирана доставка  

в определеното време!
ПРОФЕСИОНА ЛНО,

БЪРЗО,  К АЧЕС ТВЕНО!

visa,  
master card,  
certified cheques, 
money order
and cash

www.smatimoving.com
We accept:
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Българско 
Образователно Студио 

„Родолюбче”
Българско Образователно 

Студио „Родолюбче” е в списъка на 
Министерството на образованието 
и науката на България и работи по 
Националната програма „Роден 
език и култура зад граница” с 
правото да издава легитимни 
удостоверения.  Учителският екип 
е одобрен от Министерството на 
образованието и науката  като 
учители с висока квалификация 
в своите специалности и 
дългогодишен опит.

Обучението се осъществява с 
безплатни помагала и учебници, 
създадени за българчета, живеещи 

в чужбина, по утвърдени от 
Министерството на образованието 
и науката на България програми за: 

Подготвителна група-детска 
градина – за деца 2-4 год.;

Подготвителна група-
Предучилищна – за деца 5-6 год.;

Начален етап – I-IV клас;
Прогимназиален етап – V-VIII 

клас.
Подготовка за 

кандидатстудентски изпити 
във висши учебни заведения в 
България;

 Обучение по български език за 
всички възрасти и за чужденци.

www.facebook.com/ Родолюбче, Тел. 647 300 8828

За билети: www.ticketrookie.com / 647 740 3358

СКЪПИ ПОЧИТАТЕЛИ НА 
ТЕАТРАЛНОТО  ИЗКУСТВО  

В ТОРОНТО,
АРТ АКАДЕМИЯ  
“ЗАД ОКЕАНА”  

ОТКРИВА НОВИЯ СИ 
ТЕАТРАЛЕН СЕЗОН  

(2017-2018)

Програмата, която  “Зад океана” предлага на всички вас тази година 
е наситена със значими културни събития, подбрани специално за 
българската общност в Канада:

- предстои нова премиера на театралната формация. Същият 
артистичен състав от “Женско царство” подготвя нова българска 
класическа пиеса

- предстоят ни срещи с популярни, утвърдени БЪЛГАРСКИ имена  
от театъра и киното, които специално ще ни гостуват със своите филми  
и театрални  постановки

- предстоят ни беседи, разговори и срещи “на живо” с 
БЪЛГАРСКИ  театрални автори, актьори и режисьори

- предстоят ни весели сбирки и официални чествания на културни 
събития.           

ЗА ДАТИТЕ И МЯСТОТО НА ВСИЧКИ ТЕЗИ КУЛТУРНИ 
СЪБИТИЯ, ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ 

СВОЕВРЕМЕННО

АРТ АКАДЕМИЯ “ЗАД ОКЕАНА”  
Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЩАСТЛИВА ДА ВИ СЪОБЩИ,  

ЧЕ НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.  
( Вижте обявата на стр.15 )

visa,  
master card,  
certified cheques, 
money order
and cash

Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

Авто експорт | Купуваме авто на търгове в Канада | Контейнерни превозвания

3262 Lenworth drive, Mississauga, ON, L4X 2G1, 905-499-1122

морски превоз - $2.45/кг  
(delivery fee $10) 
минимално тегло 9 кг 

въздушен превоз- $4.35/ кг 
(delivery fee $30) 
минимално тегло 4 кг www.atlanticexpresscorp.com/tracking

Тракинг проверка на 
колета:

Всеки колет е 
застрахован на $100
Седмични пратки 
с контейнери от 
Торонто!
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ПОРЪЧАЙТЕ

128 O’Connor Drive

Dine- In - Take Out - Catering -Delivery
416.461.5200

Grilled Lamb Chops

KOKORETSI

The best  
Greek Food you’ve never had!

Different  
daily 
specials  
every day!

CATERING for your 
event. Our  
Mobile kitchen can 
serve all kinds of 
special events. 
Ask us!

Download full menu from our website!
www.greekgrill.ca

* Licensed LLBO   
* Wheelchair Access 
* Free parking * Kids Menu  
* 2 section enclosed patio

ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ

КЕТЪРИНГ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД 
ТЪРЖЕСТВА

   Lamb rotisserie

Кontosouvli

Предлагаме:
- Внос на европейски продукти, консерви, подправки,  сирена, кашкавали, 
салами. пушено месо, колбаси и др.
- Домашно приготвена храна: супи, гулаш, пълнени чушки, сърми, боб, 
кебабчета, плескавици.
- Всякакви видове десерти, торти за рождени дни и др. тържества.

780 Burnhamthorpe Rd. Unit#12/ Mavis
     905-232-5246

28,

Оld Мill Pastry & Cafe
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Отворено 7 дена в седмицата
Пон. , Вт., Ср. ,Нед. - 10am - 10pm
   Четв., Пет., Съб. - 10am - 11pm

1650 Dundas Street East
Mississauga 

(905) 848-2590

HOMEMADE, FRESH
HEALTHY § TASTY

Доставки	по	домовете	с	Uber	Eats	>>

We are looking for a waitress. Full or part time.
Please call: 647-606-5844 or apply in person.

Kostas	Bakery 
Всеки ден нови 

сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, 
сладкиши, кремове, 

бакава, кадаиф.  
Пити и жито.

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 
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FULL HOUSE SHOW! 
Another Festival to Be Proud Of!!

Toronto International Dance Festival TiDf 2017, unites the colors of dance  
in all their vividness, radiance and uniqueness.

On 7th October, 2017 at Lyric The-
atre – Toronto Center for the Arts (5040 
Yonge St, North York, ON M2N 6R8 ) 
Dancing Damsels Inc. brought together 
more than 20 International dance com-
panies showcasing their dance styles 
all on one stage at the 4th Annual To-
ronto International Dance Festival (TiDf 
2017). 

This is the International dance fes-
tival’s 4th year running from the house 
of Dancing Damsels Inc., whose goal 
is to promote cultural integration by 
showcasing various International dance 
forms demonstrating their rich cultural 
heritage; which helps foster a bonding 
among Toronto’s diverse communities 
from around the world.

This cultural night, with its shim-
mering attires, various performances 
and beaming smiles, riveted the audi-
ence and kept their spirits high. This 
festival brought the audience together 

to share common cultural experiences 
and see the arts as integral to their lives 
and communities, providing access to a 
breadth of dance forms that stimulate the 
imagination and provide an experience 
that inspires people.

This dance festival provided a com-
mon platform to all artists (to display 
their talents) and the dance connois-
seurs (to appreciate the performing arts 
by masters as well as novices). It proved 
to be a lavish feast for the eyes and 
ears for all International dance lovers. 
     Flawless performance by all the re-
nowned artists captivated the audience 
heart and made them “spellbound”! 
The quality of dance performed here 
was unmatched in terms of presenta-
tion and quality. TIDF 2017 participants 
were Sakuramai TO, Druid Academy 
Irish Dancers Inc, he Rhythm Ensem-
ble, SLOGA Dance Company, Mexican 
Folkloric Group “Tonatiuh”, Kaleido-

scope Chinese Performing Arts (KCPA), 
Nirkoda Israeli Dancers of Toronto, 
Sampradaya Dance Creations, Shhhhh 
Designz Entertainment, Panwar Music 
& Dance, Adishankara Academy of per-
forming Arts (ASAPA),Dancing Dam-
sels Inc, Roosara Dance, Samba Jess 
Academy, Belly Up Belly Dance studio, 
Melodia de Bolivia Dance Academy, 
Filippino Fiesta, Ensemle Topaz, Esmer-
alda Enrique Spanish Dance Company, 
Kahawi Dance Theatre and Melodia de 
Bolivia Dance Group.

The brightly lit shimmering To-
ronto Center for the Arts made the 
performances beautiful and mes-
merizing. It was indeed a wonder-
ful evening of art and culture, an eve-
ning to learn and be inspired from. 
   This spectacular event was made 
possible by Grand Sponsor - Manoj 
Karatha of Remax Realty Inc., Gold 
Sponsor - Trios College, Ambika Jew-

ellers (Jeyaseeli Inpanyagam), Lata 
Menon (Menon Law Office), Kerala 
Ayurveda (Binoy Chacko), Royal Kerala 
Foods (Saji Mangalathu), Riya Travels 
(Saji Thomas), Chaithanya Ayurveda 
and Vijayan Krishnan (Royal Lepage). 
   Production Crew: Gita Shankaran 
(Production Manager); Mary Ashok 
(Festival Director), Jaison Mathew 
(PRO), Sudharshan MeenakshiSunda-
ram (Ticketing Manager), Jayamohan 
Menon, Gary Gu  & Lata Menon (VIP 
& Media), Birendra Rajapreyar (Market-
ing), ArunKumar Chokkappa, Salome 
Nalini Paryag, Vishnuvardhan Subra-
manian, Balaji Ramachandran, Tamil-
selvan Raju, Yuvarani Kamalamoorthy, 
Neha Ashani, Kushalini Kumar, Asha 
Vishwanath, Smriti Dash, Swati Tripati 
(Media ), Elliot Rosenburg (Script), and 
Marcela Aranda Urueña (Emcee).

Pictures Courtesy: Ken Dobb.





   

   КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
    

       237 Sackville Street, Toronto, Ontario, M5A 3G1         

   416 368 2828 / scmcathedraltoronto@hotmail.com 
 
  НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ЗА ЦЪРКОВНИЯ ХОР 


От април 2017 година, ръководител на църковният хор на Катедрален 
Храм „Св. св. Кирил и Методий” е Светлина Василкова, завършила 
Плевенското музикално училище и Пловдивската музикална академия 
със специалност хорово дирижиране и музикална педагогика.  
Светлина е много ентусиазирана и има голямо желание да увеличи 
броя на певците в църковния хор, както и да постигне нови, повисоки 
нива и качество на изпълнение на църковните песнопения.  
 

Затова се обръщаме към всички, които умеят да пеят и имат желание 
да отделят от свободното си неделно време, да се присъединят към 
хора на Катедралния Храм, за да участват в божествените литургии и 
със своето пеене да възхваляват Бог и Неговата майка, Света 
Богородица. 









 

Св. Йоан Златоуст казва за 
църковното пеене, че „нищо друго 
така не възвишава и не окриля 
душата, не я откъсва от земята и   
не я избавя от игото на плътта, както 
хармоничното пеене и стройно 
съставената божествена песен!”. 



За повече информация, търсете   

Светлина Василкова на телефон: 














     PRAISE THE LORD 
AND HOLY THEOTOKOS  
 








  



MAGICAL, UNFORGETABLE DANCE FESTIVAL !

Photo: in the in the middle Viara Dimitrova, Editor Bulgarian Flame
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На един от най-хубавите 
християнски празници, “Вяра, 
Надежда и Любов” – 17 септември 
и ден преди него – 16 септември, 
Българско Образователно Студио 
“Родолюбче” в Торонто посрещна 
своите възпитаници и тържествено 
обяви началото на новата 2017/2018 
учебна година. В началото на 
третата учебна година за училището 
врати отвори неговият трети 
филиал. Образователното студио , 
което функционира с подкрепа по 
линия на Националната програма 
„Роден език и култура зад граница“, 
провежда занятия за повече от 80 
ученици в три филиала в Голямо 
Торонто – East York, Etobicoke и 
Vaughan. 

На откриването присъстваха 

генералният консул, господин 
Петър Крайчев, консул Десислава 
Атанасова, родители и гости. 
В приветственото си слово 
директорът на училището, г-жа 
Мая Василиева,  приветства 
всички с „Добре дошли!“, като 
благодари за подкрепата и 
доверието от страна на българските 
институции, родителите и 
учениците,  българските медии 
в Канада, България и САЩ,. В 
обръщението си г-н Петър Крайчев, 
генерален консул на Република 
България в Торонто и почетен 
гост на церемонията, проследи 
историята на образователната 
институция, която за близо две 
години от основаването си се 
превръща в утвърдена структура 

на българската общност в Канада. 
Г-н Крайчев благодари на г-жа 
Василиева и педагогическия състав 
на училището за неизчерпаемата 
енергия, самоотвержена работа 
и отлична организация, пожела 
„На добър час!“ на всички 
ученици и приветства усилията на 
родителите в споделения стремеж 
за разширяване на българското 
езиково и културно-историческо 

пространство. 
Водени от вярата, че с тези 

деца българският дух ще пребъде, 
надеждата всички да бъдем здрави и 
любовта към България,  учителите 
на “Родолюбче”, благодарим за 
доверието и пожелаваме на всички 
наши настоящи и бъдещи ученици 
“Добре дошли!”!

Българско 
Образователно Студио 

“Родолюбче” откри 
новата учебна година

www.facebook.com/ Родолюбче, Тел. 647 300 8828

Гледайте постановката “АГЕНТИ” в Торонто 

на 28 октомври - събота - 8 pm 
49 Felstead Ave, Toronto, ON M4J 1G3

 
сценична	версия	и	постановка: Владимир Пенев
сценография: Диляна Асенова
участват: Любен Кънев, Иво Йончев, Михаил Билалов, Ивайло Захариев, Роберт Янакиев, 
Йосиф Шамли, Пламен Манасиев и Теодора Духовникова.

Четирима отчаяни агенти на недвижими имоти са принудени да продадат и 
невъзможното, за да не бъдат уволнени от корпорацията си.
В тежките времена на финансова криза в Чикаго, “отличници” и “загубеняци” имат 48 
часа, за да “затворят” сделките си и да оцелеят в офисната джунгла.
Лъжи, ласкателства, подкупи, кражби, заплахи и влизане с взлом са само малка част 
от новите тактики на агентите. Но в света на бизнеса правилото е, че няма правила. 
Приятелите стават врагове, овцете стават вълци, всеки играе срещу всеки...

За билети: www.ticketrookie.com / 647 740 3358

АРТ АКАДЕМИЯ “ЗАД ОКЕАНА” Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЩАСТЛИВА ДА ВИ СЪОБЩИ,  
ЧЕ НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

Тези от вас, които желаят да се докоснат до театралното изкуство и да станат част от нашия театрален състав, сега 
имат възможност да го направят. 

Търсят се: артисти, танцьори, певци, музиканти и художници
За това ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН КАСТИНГ при следните условия: 
 Всеки кандидат трябва да представи себе си и  мотивация за работа в изкуството, с което се представя
 Всеки кандидат има свободата да се представи в най-добрата светлина с материал, подбран по собствен избор
НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА
РАЗРЕШЕНО Е КАНДИДАТАТСТВАНЕТО И НА ДЕЦА НАД 5 год.възраст-за децата(и възрастните), които имат 

затруднения с българския език, ще бъде подсигурен БЕЗПЛАТНО квалифициран преподавател 
      Драги почитатели на театралното изкуство,

 Всички ние, отваряме широко вратите на  
АРТ	АКАДЕМИЯ		“ЗАД	ОКЕАНА” с огромното желание да станете част от нашия екип и част от българската култура зад граница. Нека заедно 
обогатим българския език чрез изкуството и изкуството да обогати нас самите чрез неговата магия. 

 При нас ще намерите прекрасна творческа атмосфера на работа и взаимоотношения, пълноценни и градивни уроци, практически упражнения 
за сценично поведение, техника на говора и чист български език, много репетиции и разговори за 
изкуството. Животът ни би бил скучен, труден и немислим без изкуството и щастливци  са онези, 
успели да се докоснат до него. 

“ЖИВОТЪТ Е КРАТЪК, ИЗКУСТВОТО Е ВЕЧНО И НИЕ СМЕ ВЪВ НЕГО!”
Заповядайте!!Очакваме ви с нетърпение:

Записвания на телефоните:  
289-997-0878, 647-449-0602 Моника 

Toronto International Dance Festival TiDf 2017, unites the colors of dance  
in all their vividness, radiance and uniqueness.
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Suite 700 – 700 Dorval Drive
Oakville, Ontario, L6K 3V3

- Small Claims Court 
(Граждански Дела )
- Landlord and Tenant Board 
(Дела между Наемодател и 
Наемател)
- Traffic tickets (Пътно 
Транспортни Нарушения)
- Criminal Law (Криминално 
право)
- Real Estate Law (Сделки с 
Недвижими имоти)
- Family Law (Семейно право)

Внимание! 
 

DK Legal Practice се преместиха на нов адрес:
Suite 700 – 700 Dorval Drive, Oakville, On, L6K 3V3

Iridology  

How Does Iridology Work
The iris of the eye is an extension of 
the brain with many nerve endings 
that connect to every organ and tissue 

in the body by way of the nervous 
system.
Through this immense communica-
tions network, over time, the iris 
develops unique identifiable mark-
ings that relate to the body’s relative 
condition(s). Iridology maps those 
regions of the iris to the tissues and 
organs of the body and qualified 
Iridologists use this map to assess its 
state of health.
What Iridology Tells you 
about your state of health

Body constitution
Inherent weaknesses
Inflammation
Toxicity levels
Where in the body it is located
And at what stage it’s in
Disturbances and condition of the 
digestive system 
State of the nervous system
Lymphatic system congestion
Under-activity of the eliminatory 
channels
Psycho Emotional Dynamics

Registered Holistic Nutritionists 
(RHNs) are professionals trained in 
Natural Nutrition and complementary 
therapies, whose principal function is 
to educate individuals or groups about 
the benefits and health impact of op-
timal nutrition. The word “Holistic” 
means looking at the body as a whole, 
rather than just the symptoms and 
working on improving specific areas 
of your body at the functional level.

Although most people are aware 
of the benefits of sound nutrition, the 
range of conflicting information avail-
able to the consumer is often confus-
ing. As your Holistic Nutritionist, it is 
my intention to guide you through the 
maze of information from books, mag-
azines, supplements and diets on the 
market and help educate you about the 
best food and lifestyle choices for you. 
Because everyone is different, every 

effort will be made to understand your 
unique individual needs, likes and dis-
likes in order to formulate the best diet, 
supplement, and lifestyle approach that 
will work for you. Together we will 
create a plan that suits your comfort 
level and your individual needs. 

Benefits of Working with a Holis-
tic Nutritionist

Improve digestive health
Weight loss

Increase energy
Stress reduction
Improve sleep
Restore hormone balance includ-

ing PMS and Menopause
Improve skin clarity (eczema, 

acne)
Address food allergies and/or sen-

sitivities
Immune support
…and so much more!

What is a Registered Holistic Nutritionist?

647-818-8005 
    contact@grazielanutrition.com

www.grazielanutrition.com

Британска компания пуска извънземна погребална услуга
и от следващия месец ще 

разпръсва праха на покойници в 
Космоса, съобщава Daily Telegraph. 
Новият ритуал, предложен от Ascen-
sion Flights, позволява на семейства 
да изпращат останките на роднините 
си до ръба на земната атмосфера, 
където те ще бъдат разпръснати в 
стратосферата. Компанията, която 
е създадена от двама възпитаници 
на университета в Шефилд, вече е 

провела тестови полети, използвайки 
метеорологични балони, които могат 
да се издигнат на височина от 33 км.  
„Мнозина от първото поколение 
почитатели на Космоса, опиянени 
от космическите полети, никога 
няма да преживеят вълнението да 
погледнат назад към Земята и да 
осъществят мечтата си за полет в 
Космоса“, казва съоснователят на 
компанията д-р Крис Роуз. Част 

от полетите се записват на видео, 
така че приятелите и роднините 
да могат да видят как прахът 
се разпръсва в стратосферата. 
Празната метална кутия се връща 
на Земята след разпръсването на 
тленните останки и е снабдена с 
множество специализирани системи 
за проследяване, обработващи 
информацията. Компанията 
вече води разговори с директори 

на погребални агенции във 
Великобритания и първият полет 
на борда на специално построения 
космически кораб Ascension 1 е 
планиран за ноември. Компанията 
съобщава, че вече има сериозен 
интерес към услугата, чиито цени 
започват от £795.

              Ренесанс на 
„глупавите“ телефони

„Offline is the new 
luxury“. Това е мотото 
на швейцарската 
компания Punkt - 
производител на 
мобилния телефон 
MP01, който 
изпълнява само 
основни функции – 
входящи, изходящи 
обаждания и 
изпращане на SMS, 
които се предлага в три 
модела (черен, кафяв 
и бял). Цената му е 
€247. Въпреки цената 
и ограничените му 
функции, телефонът 
има своята публика 
в цял свят, съобщава 
испанският вестник El 
Confidential.  Подобен 
на MP01 е The Light 
Phone, малко по-скъп 
от традиционните 
„глупави“ мобилни 
телефони, който 
обаче е алтернатива 
на смартфоните. Light 
Phone е „създаден да 
се използва колкото е 
възможно по-малко“, 
има размерите на 
кредитна карта, тежи 
едва 40 грама, наличен 
в черно и бяло, струва 
$125,  и ще бъде пуснат 

в предварителна 
продажба до 30 
октомври. На екрана 
се появяват само 
числата и часът. 
Според производителя 
батерията издържа 
три дни. Отвъд 
продуктите, които 
продават компаниите, 
с т и м у л и р а щ и 
промените, има пазар 
за хората, които искат 
да са извън интернет, 
както гласи мотото 
на Punkt. “В крайна 
сметка, най-важното, 
което ни предлагат 
тези телефони, е 
запазване на личното 
п р о с т р а н с т в о “ , 
казва Енрик Пуиг, 
писател, философ, 
професор. “Личното 
пространство се 
превърна в нещо като 
лукс, защото за много 
услуги, които смятаме 
за безплатни, в скоби 
е записано, че се 
плаща много висока 
цена за тях“. Според 
него, „ако искаме да 
спасим тази цена и не 
искаме да плащаме с 
нашите данни, трябва 
да платим с пари“.
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КАК СЕ КЪПЕ БЪЛГАРИНЪТ?  
  
1. Съблича дрехите си, докато седи 
на леглото в спалнята и ги оставя 
на купчина на пода.  
2. Отива гол до банята. Ако по 
пътя срещне жена си, размахва 
кренвирша само и само да чуе от 
нея: „Их, бе значииии...!“ 
 3. Оглежда мъжествената си 
физика в огледалото, гълта корема, 
за да види дали ще изпъкнат 
перките (не). Възхищава се от 
размера на кренвирша пред 
огледалото, докато се почесва 
отзад.  
4. Влиза под душа.  
5. Измива лицето си.  
6. Измива мишниците си.  
7. Изсеква се в ръка и я измива под 
струята.  
8. Изпърдява се мощно, за да се 
изкефи на акустиката в банята.  
9. Измива задните си части, като 
оставя къдрави косми по сапуна.  
10. Хили се пред огледалото и 
доволен се изпикава под душа.  
11. Изплаква се и излиза, като 
не обръща внимание, че мокри 
навсякъде, откъдето мине.  
12. Оставя банята мокра, а лампата 
светната.  
13. Тръгва към спалнята с кърпа 
около бедрата. Ако срещне жена си, 
развързва кърпата, за да чуе пак: 
„Их, бе значии...!“  
.......И КАК БЪЛГАРКАТА?  
1. Съблича дрехите и ги разпределя 
в коша за бяло и цветно пране.  
2. Тръгва към банята, облечена в 
дълъг халат. Ако срещне съпруга 
си по пътя, закрива свенливо 
разголените части от тялото си.  
3. Оглежда се в огледалото и 
отбелязва, че е напълняла.  
4. Влиза под душа. Използва маска 

за лице, маска за тяло, намазва 
ръцете си и петите с балсам за 
омекотяване, защото са напукани.  
5. Първо измива косата си с 
шампоан, после я намазва с маска, 
съдържаща 43 витамина.  
6. Втрива в корените на косата 
си ампула с натурално масло от 
жожоба. Изчаква 15 минути.  
7. Изтърква кожата на лицето 
си с трици от ситно натрошени 
костилки на праскова. Маската 
стои 10 минути.  
8. Измива жожобата от косата си, 
пак няколко пъти, за да е сигурна, 
че нищо не останало от него.  
9. Бръсне мишниците и краката 
си (ако има и мустачки - и тях). 
Замисля се дали да не оправи 
триъгълника си, но решава, че 
коламаска е по-добре.  
10. Пищи като заклана, когато 
съпругът й пуска водата в 
тоалетната и студената вода рязко 
намалява. След това спира душа.  
11. Внимателно избърсва душа с  
препарат. Подсушава старателно 
банята. Избърсва се с кърпа с 
размерите на малка държава.  
12. Тръгва към спалнята, облечена 
в дългия халат и с вързана кърпа 
върху мократа си коса. Мисли си, 
че изглежда като Нефертити.  
13. Ако срещне съпруга си, закрива 
разголените части от тялото си. 
 
Едно момче влиза в аптеката и 
казва на аптекаря:  
- Ако обичате 1 презерватив, че ще 
ходя на гости на приятелката ми. 
Като се замисля, я ми дайте 2, че 
приятелката ми има много красива 
майка. Абе я по-добре ми дайте 3, 
защото и сестра й е много секси...  
Отива младежът на вечерята, 
седнали на масата той и 

семейството на момичето. 
Младежът цяла вечер дума не 
продумва - само мълчи и гледа в 
земята.  
Девойката го пита: Какво се 
случва? Нещо не е наред ли?  
Той: Защо не ми каза, че баща ти е 
аптекар... 
 
 
Добрите момичета се запознават 
с партньора преди секса, лошите - 
след секса, а умните - в зависимост 
от резултата. 
 
 
Мъж ще заминава в командировка. 
Жена му, усмихвайки се:  
- Ще ми бъдеш ли верен?  
- Скъпа! Аз съм мениджър, не 
ясновидец! 
 
 
Младо момиче е в секс-шопа пред 
щанда с вибраторите. Учтивият 
продавач я пита:  
- Искате да направите някоя 
оригинална покупка?  
- Не, само ъпгрейд. 
 
 
Мъж забива пирон. Не го уцелва и 
се удря с чука по пръста.  
- Ммммм...(сдържайки се)  
А до него 6-годишният му син със 
сериозен вид:  
- Да му таковаш майката! Нали, 
тате? 
 
 
Отива Червената шапчица при баба 
си:  
- Здравей, бабо, нося ти питка с 
масълце!  
- Питка ли? - казва бабата, - Аз не 
те ли пратих за пържени картофки 

и бирички? 
 
 
На пазара:  
-Колко са доматите?  
-Не знам, не съм ги броил. 
 
 
Какво прави блондинката като се 
събуди?  
Пита кой от четиримата ще я закара 
до вкъщи. 
 
 
Срещат се двама французи. Единия 
казва:  
- Слуша, Пол, твоята жена ни 
изневерява... 
 
 
Девиз: Разте гръмотноста на 
нацията! 
 
 
Ако си на маса, в компания и в 
първите 5 минути не разбереш кой 
е тъпанара... значи си ти! 
 
 
- Здравей, слънчице!  
- Защо ме наричаш така?  
- Защото огря всичките ми 
приятели. 
 
 
Ако сте нормален мъж, а всичко 
около вас говорят за вашата 
нетрадиционна сексуална 
ориентация, значи или сте политик, 
или катаджия, или футболен съдия. 
 
 

Обява: “Пернишкият изтрезвител 
спешно търси барман.”
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Отговорите на сканди вижте на стр. 21 
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Писмо в записките на 
Олга от преди един месец, 
адресирано до любимия и: 
"Това писмо е последното 
,което показва подробно 
връзката ни. Ето 
обективната ситуация: 
"Аз бях толкова 
емоционална към теб, 
обичах те силно като 
клупачка, "дадох" 10 
години от живота си за 
теб, а от другата страна 
- Ти , който обичаш само 
себе си, а след това 
всичко останало.  И през 
всичките тези години ти 
искаше само да взимаш, 
както и досега . Но в 
отношенията между 
любими и дори просто 
приятели, не трябва само 
единия да дава, а другия 
да взима. От всичко на 
света най-много мразя 
н а г л о с т т а . На п р и м е р: 
когато изпратих на 
майка ти толкова много 
пари , уж за да решите 
проблемите си, тя 
нищо не направи. Никой 
никога не ме попита 
как да изразходите 
парите, а аз дори не и 
поставих въпроса за 
това къде са отишли 
парите. Игнорирахте ме, 
като че ли съм "никой". 
Наскоро беше изпратени 
голяма сума, която се 
предполагаше, че е била 
необходима за адвокат, 
за да довърши нещата 

за общата ни кауза. 
Аз казах: " Ако това 
не стане, парите ще 
изчезнат ? ".  Ти каза, че 
ако адвокатът не заеме 
със случая , след това 
парите ще се сложат да 
носят лихва. Но и тук 
майка ти прибра всичко 
със своите ръце. Ти винаги 
я хвалеше , казвайки, че 
тя е "една успешна бизнес 
дама". Лесно е да се прави 
бизнес на гърба на някой 
друг ! В случая на моя 
гръб. Искам си парите 
обратно , за да помогна 
на мойта майка. Тя не 
работи, сериозно болна е 
и е на практика не може 
да се предвижва. Вместо 
да допринесеш нещо за 
нашето семейство, ти 
винаги ме караш да ти 
давам пари: да отворите 
ресторант....след това 
магазин за осветление 
и т.н. Уморена съм, 
писна ми. Ти дори не 
искаш да помогнеш 
за отглеждането на 
нашите двама сина. 
Може би трябва да се 
разведем?"

Две седмици след това 
писмо Олга буквално 
разцъфтя. Очакваше се 
стандартната ситуация с 
клюки, сплетни, караници - 
пряк път да се разведат . Но 
не. Съпругът и се върнал от 
майка си обратно при нея  
и децата им , започнал да 

работи, както и две седмици 
по-късно бил в състояние 
да върне всичките пари, 
която тя им била дала с 
майка му.

Вяра, Брамптън . 
Загубихме една котка. 
Мъжът ми го мразех, 
и подозирах че това е 
пак негово дело. Цял 
месец правех всякакви 
опити да я намеря, но 
безрезултатно. И след 
като почти се разболях, 
започнаха и други ужасни 
проблеми. Дори не 
можех да ходя на работа 
. Наскоро се запали кърпа 
от горещата плоча в 
кухнята, пламъците се 
разпространиха върху 
завесите, едвам успяха 
да ги угасят. Малкия 
започна да се разболява 
през цялото време : 
гърлото, ушите , като че 
ли беше отровен от нещо 
. Помислих си: може би 
става още по-лошо?

Лейла се оказа направо 
супер! Тя оправи всичко: 
подобри отношенията 
в семейството ми. Аз 
се изправих на крака, 
върнах се на работа . 
Малкия тръгна на карате. 
И почти веднага след това 
котката се върна - дойде 
сама - мръсна , кльощава ! 

Благодаря Ви, Leila за 
помощта, за това, че Ви 
има и винаги сте насреща!

Тамара, Торонто. 
Съпругът ми 
е шофьор на 
камион. Той 
често си сменя 
работата , защото 
много силно се 
изпотява . Не като 
другите. Това е 
специален случай 
: тя е буквално 
тече изпод 
м и ш н и ц и т е 
като хронични 
мокри петна. 
Капе от челото му, 
често напръскваше 
дори събеседника му. 
A 24-часова помощ 
от миризмата на 
дезодорант траеше само в 
продължение на 4-5 часа . 
В неговата работа просто 
е невъзможно да спира на 
всеки 4 часа, да се измива 
и слага дезодорант. Ето 
защо, никой не искаше 
да се вози с него в една 
смяна. След среща с Лейла 
разбра,че трябваше 
да се възстанови 
ендокринната система 
и намали дейността 
на жлезите с върешна 
секреция.  Благодаря Ви, 
Лейла !

Роман , Ричмънд Хил. 
Много обичам жена си . 
Винаги съм се страхувал 
от най-лошите дни в 
живота ми: ако тя тръгне 
с някой друг. И този ден 

дойде. Не ме е срам да 
говоря за това и знам, че 
именно мъжете можат да 
ме разберет. Който обича, 
той знае колко зле би се 
чувствал през нощта, ако 
не може вече да прегърне 
жена си, да усеща нейния 
дъх, не може да я гледа 
в очите... С две думи, аз 
много страдах, но не за 
дълго. Осъзнах, че "идва 
края". 

Лейла , добрата, моя 
Спасителка ! Тя ми върна 
обратно моята любов, 
моето семейство. Жената 
ми е само с мен, плаче, 
казва, че не знае как е 
могла да ме напусне и да 
отиде при някой друг.... 
Прекланям се пред 
Вас, Лейла. Ще Ви бъда 
благодарен до края на 
живота си.

ЛейлаЗашеметяващ успех на пророчицата Лейла
Нейната работа с Олга Лихоленко обърна с главата надолу изградения стереотип,  

както и отношенията свекърва - снаха.
Може	би,	този	случай	ще	остане	в	историята.

Прием и записване от 09:00 ч. до 19:00 ч. Тел: 416-650-1282

Всеки, който се нуждае от помощ и подкрепа - адрес за кореспонденция:
Leila, 1111 Finch Ave.W. # 350, Toronto. ON M3J 2E5

www.vorojeyaleila.com

здраве.bg

Имунитетът при децата:  
5 начина да го стимулираме

В детството имунната система 
е все още ненапълно зряла и 
затова децата са най-податливи 
към развитието на инфекциозни 
заболявания. Имунната система 
е съставена от група от органи, 
тъкани и клетки, които се борят с 
болестотворните микроорганизми, 
попаднали в тялото ни. Когато 
детето притежава силна имунна 
система, то е по-малко застрашено 
от развитието на инфекциозни 
болести и дори да се разболее, ще 
се възстанови много по-бързо. 

1. Задължително кърмете бебето 
през първите няколко месеца след 
раждането. Кърмата съдържа 
антитела, които подпомагат все още 
несъвършената имунна система на 
новороденото.

2. Включете 
плодове и 
зеленчуци в 
х р а н и т е л н и я 
режим на 
детето. Богатите 
на витамин C и 
антиоксиданти 
р а с т и т е л н и 
храни – 
н а п р и м е р 
ягоди, домати, 
б р о к о л и , 
б о р о в и н к и , 
картофи – ще 
стимулират значително имунитета 
му.

3. Оставете детето от време на 
време да се поизцапа. Обратно 
на широко застъпената логика, 

мръсотията в „умерени количества” 
може да бъде най-добрият приятел 
на имунитета, тъй като стимулира 
неговото съзряване. Освен това 
поддържането на свръххигиена 
доказано увеличава риска от 

протриване, т.нар. пресичане и 
атопични заболявания като астма, 
атопичен дерматит и др.

4. Намалете количеството захар 
в детското меню. Сладкото може 
значително да понижи функцията 
на имунната система. 

5. Окуражете детето да 
привикне към здравословен 
хранителен режим и да спортува 
често. Давайте му личен пример. 
Противно на общоприетото 
мнение наднорменото тегло и 
затлъстяването имат отрицателен 
ефект върху имунната функция. 

Ето защо поддържането на 
оптимално тегло е още един начин 
да стимулирате детския имунитет.
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ХИРОПРАКТОР, ФИЗИОТЕРАПИЯ,  
РЕГИСТРИРАН МАСАЖ ТЕРАПИСТ,  

ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ, МЕДИЦИНСКА АКУПУНКТУРА
Лекуваме: Joint Replacement  
Rehabilitation, Болки в гърба,   
Разтягания и навяхвания,Главоболие,  
Проблеми след пътнотранспортни  
произшествия Whiplash, Fibromyalgia,  
Ишиас, Тенис / Golfer's Elbow,  
Замръзнало рамо,  Болки в ставите,  
Синдром на карпалния тунел (CTS) 
TMJ (Temporal Mandibular Joint  
Dysfunction), Намаляване на стреса,  
Премахване на бръчки

Имате: 

Мигрена?  

Болки в гърба? 

Болки в ставите? 

Чувствате се отпаднали? 

НИЕ МОЖЕМ  
ДА ВИ ПОМОГНЕМ !2221 Keele St., Suite #302  

(at the intersection of Keele St. and Ingram Dr.) 
Toronto, On, M6M 3Z5

Tel: 416-759-8099, Fax: 416-759-9085
www.iwellness.ca
iwellness.ca@gmail.com

За премахване на болки в ставите с 
акупунктура потърсете Др.Чао

469	Cosburn	Ave
(416) 421-5207

8	Six	point	Road	(	Kipling	&	Dundas)
(416) 503-2950

Всички видове  
ЗАСТРАХОВКИ в Онтарио: 

Иван Иванов
Тел: 647-377-3532

ivan@waddellinsurance.com

Автомобил, къща, бизнес.

Застраховки живот, инвалидност, пътуване.

Конкуренти цени за шофьори без или с малко опит в Канада.

Безплатна консултация на български или английски език.

Waddell	Insurance	Brokers	Limited
110 Matheson Blvd. West, Suite 202, Mississauga, ON L5R 4G7

Ph: 905-712-8400, Fax: 905-712-9400

WE OFFER :  $ 0.50 PER MILE + HST  (CAN-US) 

DRY VAN 53” NOT OLDER AS 3 YEARS 

905-820-8778  
 

OR  WWW.NAVIGATORSMOTORFREIGHT.CA 

4 AZ DRIVERS WANTED 

Rani Randhawa, Pardeep Sharma and Tu Nguyen
Registered Insurance Brokers

416-398-4322 No obligation
Q u o t e s !

1118A Wilson Ave.,
Suite 201, (Keele & Wilson)

Car Insurance/ Motor cycle
Specializing In:
Experienced Clean Drivers
G2 and High risk
Speeding Tickets
No insurance tickets
Carless driving
Impaired driving comviction
Dangerious driving
Stunt Driving

Commercial Auto Insurance
Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

Good Rates for Experienced Drivers,

Low Rates for small business  
liability Insurance

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

ЗАСТРАХОВКИ
Bethel Insurance Brokers Inc.

Commercial insurance for restaurant, beauty salon, office, garage, body shop, convenient store
Travel insurance for visitors/supervisa and Canadians

Fax: 416-398-0337

AUTO - HOME - COMMERCIAL - TRAVEL - LIFE - HEALTH

КРАТКИ ОБЯВИ
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TERRA MARE CARGO INC 
Ник. Георгиев

Превоз на коли, лодки, мотори, 
лични вещи и др. товари

416 526 8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

ТРАНСПОРТ

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

Early road test booking./Записване 
за шофьорски изпити за по-ранна 

дата. Drive with Pleasure.
Васил: 416-834-5152 N22

Medical Insurance for Visitors to Canada,
Parent Super Visa and Canadian Travellers 

Toll Free: 1-877-838-0020
www.VISITORSinsurance.ca     www.TRAVELLERSinsurance.ca

Owned and Operated by Easy Links Financial Inc.

ЗАСТРАХОВКИ
Патриция Алексиева и Младен Алексиев

ТЪРСИМ	ЕКИПИ	ЗА	БОЯДИСВАНЕ	
С	ОПИТ,	НЕОБХОДИМИ	СА	ЗА	 

 EXTERIOR AND INTERIOR  
SUBDIVISION	WORK.

Трябва да имат инструменти, кола и SIN.
Обадете се на: 905-814-8629   

Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Натурална Корейска Козметика ще 
направи кожата ви страхотна!

Радка Тел: 416-897-2419

Линията “Атоми	6”	съдържа: 
тонер,	лосион,	нощен	крем,	
очен	крем,	серум,	ББ	крем		

HemoHIM - Уникален екстракт,  
който увеличава броя на белите кръвни клетки в тялото 
.
За	подсилване	на		Имунната	система	-защита	

на	тялото	срещу	инфекциозни	болести,	свободни	
радикали.

Корейска Медицина

Водоравно:	Трансфер, Токата, 
Двор, Опека, Амарок, Сказка, 
Окови, Еман, Второ, Ака, Продан, 
Срам, Рад, Юта, Среден, Вгъвка, 
Лакомия, Трътка, Паб, Юни, Учен, 
Мравка, Бора, Апетит, Бръчка, 
Толар, Мискет, Кръпка, Тегота, 
Диор, Кривка, Титан, Част, Сричка, 
Патина, Сламка, Коч, Нийон, Бие, 
Пачка, Багатур, Сглобка, Живопис, 
МТК, БТА, Маи, Ватал, Сабо, 

Упрек, Водолей, Конуш, Скрин, 
Дебелец, Готика, АЕК, Кулинар, 
Кабел, Юноша, Кефир, Пара, АПА, 
Тара, Ном, Базалт, Лък, Угаин, 
Патент, Тал, Гребане, Перлит, 
Тити, Юли, АСА, Балкан, Серес, 
Ови, Нант, Пирани, Макс, Тандем, 
Калинин, Пенопласти, Епруветка, 
Реса, Маузер, Инари.

Отвесно: Прокат, Наида, 
Истукан, Ъгломер, Апокалипсис 
сега Преоткриване, Янева, Екот, 
Рикша, Икос, Ски, Скутер, Спомен, 
Аруба, Спа, Ифа, Прочит, Слабак, 
Агаси, Премет, Крачки, Дук, Ана, 
Там, Ера, Один, Кримка, Веление, 
НАСА, Медея, Бричка, Мобифон, 
Банту, Атаман, Мръвка, Деним, 
Пандиз, Оран, Тръпка, Биволар, 
Пелте, Кон, Врачка, Кавалер, Барк, 

Мер, Сак, Сгъвка, Бог отец, Патлак, 
Врътка, Чапай, Казеин, Кри, 
Наставка, Тип, Тил, Гарант, Паун, 
Комка, Тетанус, Кобалт, Силва, 
Удар, Богатир, Соте, Териер, Взор, 
Полоний, Манила, Тиранти, Сок, 
Апарат, Ноутбук, Пратеник, Райд, 
Барабан, Кошара, Лисина.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

Beyti kebab is looking for a waitress.  
Full or part time.

Please call: 647-606-5844  
or apply in person.

1650 Dundas Street East
Mississauga 

Drivers Wanted Immediately! 
Experienced minimum 3yrs AZ / DZ drivers  

required for Mississauga company. 
Full time, lots of hours and great pay!  

Please call  

905-820-6620

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents, 
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire, Local/ 
Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING
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Обадете ни се  
на 647-333-0536  

за всички ваши празненства:
Рождени дни, Годежи, 
Сватби, Кръщенета, 

Партита при пенсиониране, 
Бъдещи майки

TRADITIONAL 
BALKAN FOOD

385 The West Mall, Etobicoke
(416) 913-9258, (647) 333-0536

Meizu 
MX5 - най-
добрият 
смартфон 
за C$400?

Китайският производител 
на смартфони Meizu представи 
най-новия си модел от най-
висок клас MX 5. Моделът може 
да се превърне в един от най-
продаваните смартфони в Китай, 
като само за първите пет дни 
регистрациите за покупката му са 
вече над 5 милиона. Смартфонът 
притежава 5.5-инчов дисплей с 
резолюция 1920х1080 пиксела и 
мощен 64-битов процесор Medi-
aTek Helio X10 с честота 2.2 GHz. 
Той ще има 3 GB оперативна 
памет и най-новата операционна 
система Android 5.0 Lollipop. Сред 
най-големите му предимства 
е 20.7-мегапикселовата камера 
със сензор Sony IMX220, двойна 
светодиодна светкавица и лазерен 
автоматичен фокус. Друга 
отличителна черта е изцяло 
алуминиевото му тяло. Опция за 
Meizu MX5 е  възможността за 
използване на скенер за пръстови 
отпечатъци, който е вграден в 
механичния бутон под екрана. 
Батерията му е с капацитет от 
3150 mAh, както и опция за бързо 
зареждане mCharge, благодарение 
на която за 10 минути телефонът 
се зарежда до 25% от своя 
капацитет, а за 30 мин. – до 50%. 
Моделът се отличава и с най-
високата оценка в независимия 
тест на производителността 
на смартфоните – AnTuTu. Със 
своите 53,330 точки от теста, 
смартфонът изпреварва Google 
Nexus 6 – 47,079 точки, Samsung 
Galaxy Alpha – 45,817 точки и Sam-
sung Galaxy Note 4 – 44,669 точки. 
Цената на Meizu MX5 в Канада е 
413 CAD.
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Понятието “холистичен 
нутриционист” е чуждица в 
българския език и невинаги 
е правилно разбрано.  
Най-близкото определение е 
експерт по хранене, а работата 
на холистичният нутриционист 
е да научи хората как храните и 
храненето влияят върху здравето 
им, как да разбират по-добре 
потребностите на собствените си 
тела и как с помощта на правилно 
хранене и отношение към тялото 
си да живеят по-качествено, по-
пълноценно и по-щастливо.

Грациела Александрова е 
холистичен нутриционист с 
диплома от Канадското училище 
по натурално хранене (Canadian 
School of Natural Nutrition – CSNN) 
в Торонто. Фокусът на нейната 
работа е :

проблеми	 с	 храносмилането 
които включват проблеми като 
постоянно подут стомах и/или 
корем, рефлукс, кожни проблеми, 
дефицит на ценни вещества, чести 
стомашно-чревни проблеми, като 
запек, диария, болка и т.н.

хормонален	 дисбаланс, 
който се установява с помоща на 

хормонални панели чрез слюнка 
тест (saliva hormone testing)

хранителни	 непоносимости 
които се установяват чрез 
иновативен кръвен тест, който 
може да открие хранителни 
алергии от забавен тип (Zonulin, 
Diamine Oxidase/Histamine Food 
Sensitivities testing)

проблеми	с	теглото 
							детоксификация	 
							ирисова	диагностика

Грациела е сертифициран 
инструктор на Метаболитен 
Баланс® иновативна, напълно 
естествена хранителна програма, 
която балансира хормоните, 
оптимизира общото здравословно 
състояние и в резултат води 
до дългосрочно решение на 
проблемите с теглото. Тя също 
така е сертифициран ирисолог, 
който чрез анализ на ириса на 
окото може да  получи цялостна 
картина за здравето на пациента

Грациела силно вярва, че 
здравето ни е избор и ние правим 
този избор всеки ден с храната, 
която допускаме до тялото си 
и мислите, които допускаме до 
съзнанието си

Тел:	647-818-8005 
contact@grazielanutrition.com
www.grazielanutrition.com

холистичен  нутриционист

IS HIRING FOR FULL TIME!
Starsky Fine Foods  is  hiring for full
time positions,     including          Deli, 
Cheese, Stock, Hot Food, Meat,  and
many more.  We   offer   competitive 
pay,     employee      rebates,         and  
advancement opportunities.   If you 
would  like  to  be  part  of   dynamic 
team then we need to hear from you.  
Please send  your  resume  to e-mail  
below   or   apply    in-store   at     the  
              Customer Service desk.

info@starskycanada.com

We Specialize In Building  
And Desigining Custom Kitchens,  
Vanities, Wall Units & Furnitures

КУХНИ И 
МЕБЕЛИ 

ПО 
ПОРЪЧКА

Станислав Иванов 
Tel: 416 731 6321

stansofia2015@gmail.com 
www.stansofiacustomwoodworking.com 

13 млн. италианци 
посещават врачки и  
        астролози

Повече от 13 млн. италианци 
всяка година  се опитват да се 
справят с проблемите си, като 
посещават врачки, астролози 
и гледачи. Това съобщиха от 
Конфедерация на потребителите 
и уточниха, че врачките вземат 
между €100 и €1,000 на сеанс, което 
прави общо около €8 млрд. на 
година. През последните 10 години 
италианците посетили поне 

веднъж в годината „оракулите“ 
е нараснал с над 3 милиона 
души, предаде БГНЕС. Най-
често задаваният въпрос от 30-те 
хиляди италианци, които всеки 
ден търсят спасение при врачките 
и астролозите е свързан със страха 
да не загубят работата си. Други 
чести въпроси са свързани с изхода 
на бизнес-начинания, бъдещето 
или края на любовна връзка.

   Pixel Buds на Google 
превеждат на 40 езика

Безжичните слушалки Pixel 
Buds, които Google представи 
преди дни, заедно със смартфоните 
Pixel второ поколение, са 
получили вграден механизъм за 
превод на 40 езика. Благодарение 
на тази функция, собствениците 
на аксесоара ще могат в режим 
реално време да общуват с 
чужденци без необходимостта да 
използват странични преводачи. 
Съдейки по всичко, функцията за 
интелектуален превод ще сработи 
само във връзка със смартфон 
Pixel, който едновременно ще 
изпълнява ролята на устройство за 
въвеждане на казаното на дадения 

език и източник на превода. За да 
започнете разговор с чужденец, 
необходимо е да се обърнете към 
Google Assistant със съответната 
команда. Помощникът ще разбере, 
че ви е необходима помощ и ще 
активира вградения преводач. 
Слушалките са способни да работят 
до 5 часа с едно зареждане в режим 
възпроизвеждане. Google вече 
започна продажбата на Pixel Buds 
на цена US$159. Толкова струват и 
AirPods на Apple, които, въпреки 
изключително високото ниво на 
функционални възможности, все 
още не са полиглот.
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There’s SEW much more at LEN’S MILL STORES

• Fabrics and sewing supplies from around the world
• The area’s most extensive yarn selection

• Notions, Yarn, Sewing and Craft Supplies for all your Special Projects
• Upholstery, Vinyl, Fashion Fabrics and Drapery

• Brand Name Clothing for the entire family
• Socks and Under Garments

• Basic Housewares and Linens

AT FACTORY OUTLET PRICES!
Come Visit One Of Our

11 Locations

BARRIE • BRANTFORD •  CAMBRIDGE • GUELPH •  HAMILTON
HAWKESVILLE • LONDON • PORT DOVER • TORONTO

WATERLOO •  WOODSTOCK
NEW! GTA

YEARS

CELEBRATING

WWW.LENSMILL.COM WWW.LENSMILL.COM
Follow us on

“They have all my sewing needs, are very knowledgeable and helpful”
~ Customer in Toronto


