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Următorul număr apare în
24 ianuarie 2013

ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

$850 CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOPCREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

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

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

26 şi 27 ianuarie 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România
519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI
416-800-0832         519-594-1712

redactia@agendaromaneasca.com

LA ACEST LINK SE POATE URMĂRI LIVE
REVELIONUL PENSIONARILOR

https://new.livestream.com/accounts/604718/RevPens2013
În data de 12 ianuarie 2013 începând cu ora 15:45

Tel: 519-781-2929

OFERTĂ PROMOŢIONALĂ
valabilă până în 31 ianuarie 2013
- la un schimb de ulei = gratuit rotirea roţilor
- instalare plăcuţe frâne cu garanţie LIFETIME

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

Rom Car Automotive Service Center

PETRECERILE

DE REVELION

DIN ONTARIO
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CÂMPUL ROMÂNESC - Petrecerea de Revelion

Încă de la început atmosfera a fost dominată de spiritul 
de prietenie şi dragoste care îi caracterizează pe români.
Aranjamentul muzical, ambianţa, decorul au constitui o 
premieră pentru noaptea de revelion la Câmpul Românesc.
Programul special pregătit (ambianţa şi atmosfera au 
fost pregătite de DJ LEO) pentru Revelion a reuşit să 
ne aducă aminte de ce este mai de valoare în muzica 
noastră populară şi muzica uşoară româneasca cât şi 
internaţională. Video-clipurile care au însoţit melodiile au 
creat o atmosferă incendiara: se cânta la mese şi pe ringul 
de dans, se dansa printre mese şi pe ringul de dans, toată 
lumea era veselă şi dornică de petrcerea care se anunţa 
până a doua zi dimineaţa. 
După miezul nopţii a avut loc un program cu obiceiuri şi 
tradiţii româneşti susţinut de membrii Asociaţiei Culturale 
Române. Toţi cei care au fost în sală au avut de admirat 
grupul de Colindători îmbrăcaţi în costume populare 
Româneşti din diferite zone din România.
A fost organizată o tombolă la care s-a câştigat obiecte de 
valoare. Mâncarea a fost din abundenţă şi în exclusivitate 
tradiţional românească.
Petrecerea s-a terminat dupa ora 5:00 a.m. nu înainte de 
a se servi ciorba de potroace care a fost bine venită după 
o noapte de distracţie şi voie bună. Dorim să mulţumim 
tuturor celor care au petrecut anul acesta revelionul la 
Câmpul Românesc şi sperăm să ne revedem şi la alte 
evenimente organizate de Asociaţia noastră la Câmpul 
Românesc.

Dumitru Răchitan
preşedintele asociaţiei

Revelionul 2013 la Câmpul Românesc - Hamilton, Canada
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SIMONA CATRINA (România)

Am primit zilele astea 44 de 
sms-uri cu urari de Craciun. 
Dintre ele, 38 erau colective. 
Sigur, spre deosebire de 
e-mail, unde se vede imediat 
ca semnatarul a trimis aceeaşi 
dulcegarie la 218 persoane 
– sau nu vezi numele ca 
atare, dar la destinatar scrie 
”undisclosed”, deci e secret, 
deci e din ala pentru toata 
lumea – despre sms nu poţi şti, 
teoretic, daca a mai fost trimis 
şi altcuiva, în aceeaşi forma.
Totuşi, atunci când primesc 
un mesaj care suna ”va 
dorim multa sanatate şi 
fericire”, semnat de o prietena 
din copilarie – ”Familia 
Lenevescu” – am o banuiala 
ca nu s-a gândit la mine în mod 
special, când l-a scris.
Oamenii scriu mesaje de 
Craciun şi le trimit catre toata 
agenda din telefon. Aşa m-am 
trezit cu urari calduroase 
de la electricianul care mi-a 
reparat prizele acum trei ani 

(facuseram schimb de 
numere, fiindca atunci 
nu eram logodita 
şi deci nu avea 
cine sa-mi dreaga 
siguranţele arse – 
nici nu-i ştiu numele 
de familie, era bagat 
în agenda ”Marcel 

Electrician”). Aşa am 
primit calde urari de bine şi 
prosperitate de la un curier 
care-mi aducea des cadouri de 
la o firma de PR, acum doi ani 
(nu ştiu cum îl cheama, era în 
agenda mea sub numele de cod 
”Curier Bun”).
Am primit un mesaj de la un fost 
iubit, care mi-a scris ”va dorim 
toate cele bune”, adresându-
mi-se la plural, deşi sunt sigura 
ca nu l-a inclus aici pe actualul 
meu iubit, pe care nici nu-l 
cunoaşte. O farmacista careia 
îi dadusem numarul acum un 
an jumate, sa ma anunţe când 
primeşte nişte vitamine de 
care aveam nevoie, mi-a urat 
un emoţionant ”la mulţi ani cu 
dragoste” (?!), deşi ea figura 
în agenda mea sub numele 
”Farmacista Crângaşi”, iar eu 
probabil figuram în agenda 
ei sub numele ”Nebuna 
Carevreavitamine”.
Ceea ce ma tot straduiesc sa 
spun este ca, deşi aş putea sa 

ma laud zgomotos cu câte sms-
uri am primit şi câţi oameni ma 
adora, ma abţin. Sunt o idoliţa 
evaluata la gramada, victima 
nevinovata a unei apucaturi 
care, pe cât e de practica, pe 
atât e de trista: arta de a scrie 
cel mai neutru şi impersonal 
mesaj (anul asta, de exemplu, 
s-a purtat ”Va dorim un Craciun 
fericit, alaturi de cei dragi”, pe 
principiul unei probabilitaţi de 
bun simţ: n-ai cum sa dai greş, 
toata lumea are pe cineva drag 
în jur, fie şi-un motan).
Eu va spun sincer ca n-am trimis 
prea multe sms-uri sau e-mail-
uri anul asta, fiindca am foarte 
mulţi amici, prieteni, obligaţii 
sau cunoscuţi care ar merita un 
cuvânt cald. Şi fiindca nu am 
avut ragaz sa scriu fiecaruia 
ceva personalizat, am preferat 
sa tac – le-am raspuns, totuşi, 
celor care mi-au scris.
Singurul mesaj colectiv pe care 
îl slobozesc este textul de faţa, 
care vine catre voi toţi, cei care 
ma citiţi, care-mi sunteţi alaturi 
şi îmi sariţi în ajutor ori de câte 
ori am probleme sentimentale, 
profesionale sau medicale. 
Va cer iertare, n-am reuşit 
niciodata sa va mulţumesc 
îndeajuns. La mulţi ani tuturor! 
Cu drag imens.

Simona Catrina

Dragă agendă ticsită, 
la mulţi ani!

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

E o \ntrebare pe care mul]
i dintre prietenii din România 
mi-o mai pun [i azi, dup` 15 ani 
de canadienizare. Dincolo de 
chestiunile majore care fac din  
Canada un loc pl`cut locuibil 
(cel pu]in), chestiunile aparent 
minore, care te lovesc zilnic 
sunt cele care las` urme vizibile. 
Evident, exist` momente de 
nostalgie, de \ndoial` vizavi de 
cât de oportun` [i necesar` a 
fost alegerea migr`rii. |ns` tot 
chestiunile aparent minore [i 
cotidiene sunt cele care, \n final, 
m` lini[tesc.
Mi-a venit cheful s` scriu 
rândurile de fa]` asear`, dup` 
ce am pierdut telefonul mobil \
ntr-unul din cele mai aglomerate 
supermarket-uri, Wal Mart. Când 
am realizat dispari]ia celularului, 
am format imediat num`rul 
acestuia de pe telefonul so]iei. 
Dup` c\teva apeluri, mi-a r`spuns 
o voce feminin`; m-am prezentat 
[i dup` câteva cuvinte mi s-a spus 
c` pot s` merg s` \mi iau telefonul 
de la Customer Service. Cineva \l 
g`sise [i l-a predat unui manager.  
Nu e prima oar`, nici a doua oar`, 
e a patra oar` când scenariul se 
repet`: pierd telefonul, sun la 
num`rul meu, cineva r`spunde 
[i stabilim un loc de unde pot s` 
\l recuperez [i... atât. Niciodat` 
nu s-a pus problema vreunei 
recompense cât de mic`, pentru 
c` celor mai mul]i li se ([i ni se) 
pare un fapt normal s` po]i ajuta.
{i s` revin, de ce Canada?
Pentru c` v\nz`toarele [i casieri]
ele \mi z\mbesc (nu numai mie), 
chiar  dac` zâmbetul face parte 
din pachetul profesional. Pentru 
c` poli]i[tii sunt politico[i, atâta 

vreme cât sunt [i eu la fel.
Pentru c` la orice restaurant 
merg, chelnerii [i chelneri]ele m` 
\ntreab` la jum`tatea mesei cum 
e mâncarea [i dac` mai doresc 
ceva. Pentru c` pot s` returnez 
orice articol cump`rat de la 
orice magazin (cu foarte mici 
[i nesemnificative excep]ii gen 
software [i lenjerie).
Pentru c` vip-urile canadiene 
prefer` anonimatul [i discre]ia \n 
fa]a ochilor publici.
Pentru c` programele de [tiri sunt 
plicticoase.
Pentru c` \n Toronto g`sesc toate 
buc`t`riile lumii.
Pentru c` nu trebuie s` dau 
ciubucuri (\n afar` de restaurante, 
[i asta deoarece chelnerii lucreaz` 
la salariu minim pe economie).
Pentru ca traficul auto este relativ 
normal şi decent.
{i pentru c` Canada (iertare 
pentru insulta cacofonic`) este 
o ]ar` normal` [i lini[tit`; pe 
alocuri, prea lini[tit` pentru 
temperamentul meu [i al 
semenilor mei transatlantic 
str`muta]i.  
Dac` cele de mai sus provin din 
experien]e personale, experien]a 
colegei Simona Catrina este poate 
[i mai convingătoare: o prieten` 
de-a ei, dupa o vizit` [i tacla, la 
[i cu Simona, o sun` s` \i spun` 
c` a uitat po[eta \ntr-o sta]ie de 
autobuz \n urm` cu circa două 
ore. Asta \n miezul zilei [i \ntr-o 
zon` central`. Simona merge [i 
recupereaz` po[eta nedeschis` 
din sta]ia de autobuz dup` 
aproape trei ore. 
Ei vede]i? D-aia.

RAUL DUDNIC, Toronto

De ce Canada? 10 motive, 
pe lângă multe altele 

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe 
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12, şi în reluare joi dimineaţa la 8:30, 

pe canalul OMNI 1 (canal 4 - Rogers)

CANAM DRIVERS caută şoferi AZ pentru:
- Canada de Vest
  ( CGY, EDM, etc) în echipă. Voiaje de 10 zile  
  cu 4 zile pauză. 50 cenţi/milă pentru echipă.
- SUA in single ( coasta de est sau mid-west).    
  Voiaje între 5 şi 10 zile.
   Între 39 şi 45 cenţi/mile. Camion dedicat.
- Local – între 18.00-18.50$/oră.

Asigurare colectivă după 3 luni. Cerinţe: minim 1 an experienţă.
Info la: 1866 258-0015, kpaynter@canamdrivers.com, www.canamdrivers.com
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

EURO FOOD CATERING
416-831-8790  www.imca.ca

Producem 
PUFULEŢI 

TRANSILVANIA 
distribuiţi în 

magazinele est-
europene din 

Canada

9-1311 Alness St., Concord, L4K 1E8 (Steels Ave & Dufferin)

MAGAZIN ROMÂNESC
Marţi-Vineri 10am-8pm

Sâmbătă 10am-6pm

- Ciorbe, Supe, Aperitive, Fripturi, Garnituri, 
Murături, Preparate de post, Mezeluri, 
Brânzeturi.
- O gamă variată de produse importate din 
România şi Estul Europei (apă minerală, 
sucuri, dulceaţă. gem, dulciuri).
- Numai la noi găsiţi: Gordon Bleu, Ruladă de 
Brânză, Ruladă de Carne, Ruladă de Ciuperci, 
Prăjituri şi Torturi de Casă, Colac, Colivă, 
Colăcei, Pachete Pentru Parastas

Meniuri şi Aranjamente Deosebite 
Pentru Orice Fel de Prezentare

Asigurăm DELIVERY şi personal 
pentru servirea mesei. Închiriem 
aparatură pentru păstrarea caldă a 

mâncării.

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

În cultura occidentală a Europei şi în 
istoria sa religioasă,  călugării sciţi ocupă 
un loc însemnat (Ioan Cassian, Dionisie cel 
Mic). În vocaţia pe care şi-au descoperit-o 
în viaţa lor, harul credinţei, ei corespund 
definiţiei dată creştinilor din primele secole 
de Mircea Eliade: „Creştinul era un om 
complet, iluminat de siguranţa mântuirii.”
Peste veacuri şi veacuri, Biserica de la 
Roma a beneficiat de contribuţia valoroasă 
a două personalităţi de origine română. 
Iertaţi-mă pentru digresiunea necesară 
intrării în subiect.
Consecinţa de durată a bătăliei de la 
Mohács (29 august 1526) a fost desfiinţarea 
statului maghiar. Regele Ludovic al II-lea a 
murit pe câmpul de luptă. După ce turcii 
au cucerit oraşul Buda, Ungaria a devenit 
paşalâc. Părţile ungureşti de la vest de 
Dunăre au intrat în limitele Imperiului 
Romano-German. În perioada  sec. XIV-
XVI, în cultura europeană s-a manifestat 
Renaşterea, având ca ideologie Umanismul. 
Un reprezentant de frunte al Umanismului 
a fost Nicolaus Olahus. Consilier regal 
(al regelui Ludovic al II-lea şi al reginei 
Maria, regentă a Olandei) şi arhiepiscop 
de Esztergom (Strigonium), primat al 
Bisericii Catolice), el ajuns cancelar şi 
regent al Ungariei din ţinuturile vestice. 
Apreciat de Erasmus de Rotterdam, marele 
umanist, născut la Sibiu (10 ianuarie 1493) 
din părinţii Ştefan(tatăl acestuia era din 
Muntenia) şi Barbara Hoszár din familia 
lui Iancu de Hunedoara, a scris lucrări 

fundamentale: Hungaria şi Attila. După ce 
situaţia politică a Principatului Transilvania 
s-a limpezit, Nicolaus Olahus (sub acest 
nume a scris lucrări fundamentale pentru 
orientarea umanistă, arătându-şi originea) 
s-a reîntors acasă, fiind înnobilat (1540).
În elita Bisericii Catolice, monahul Ieremia 
Valahul ocupă un loc aparte. Originar 
din Moldova (s-a născut în localitatea 
Zara, în 1556), Ieremia (nume primit la 
îmbrăcarea hainei monahale) Valahul a 
trăit la mănăstirea Sf. Zămisliri în ordinul 
călugărilor capucini. Timp de 40 de ani, 
s-a pus în slujba credinţei prin facere de 
bine, prin vindecări. Moartea lui (5 martie 
1625) a antrenat mii de oameni, mireni 
şi călugări, încât înmormâtarea după 
regula capucină  s-a făcut după intervenţia 
armatei, deoarece mulţimea nu se mişca de 
lângă trupul călugărului. La 18 decembrie 
1959, Papa Ioan al XXIII-lea a recunoscut 
canonizarea românului pentru caracterul şi 
virtuţile sale, pentru nobleţea spiritului său 
ca valoare de credinţă. În Italia, napolitanii 
se mândresc cu monahul valah, căruia i-au 
zidit o capelă pe locul unde se ruga.
Nu vreau să fiu înţeles greşit.  N-am nici 
dreptul de a judeca pe cineva. Nu trebuie să 
uităm că suntem români. Nicolaus Olahus 
şi Ieremia Valahul n-au uitat adevărul 
din fiinţa lor. Din cartea de învăţătură 
eminesciană, am reţinut că „Iubirea de ţară 
e pururea şi pretutindeni iubirea trecutului.”

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

CĂLUGĂRII SCIŢI şi
ROMÂNI DE PRESTIGIU ÎN 

CREDINŢA CATOLICĂ

COSIMPEX
LIVRĂRI LA DOMICILIU

Căutăm şoferi cu sau fără camion 

cu permis de conducere de tip G
Trimiteţi resume la:   info@cosimpex.com

Suntem o echipă de profesionişti şi 
oferim un excelent serviciu.

Perioada de pregătire este plătită.

Firma Cosimpex va angaja şoferi pentru transport de mobilă de la magazin la client acasă. 
Şoferii vor avea în atribuţiuni atât condusul camionului cât şi instalatul mobilei la client 
acasă. Camionul poate fi condus de şoferi cu permis categoria G full.
Pe fiecare camion vor fi 2 persoane care vor conduce şi vor distribui mobila.
Numărul de angajări pentru aceasta primă perioada va fi de 40 de persoane. Adică un total 
de 20 de camioane. Retribuţia pentru o săptămână de lucru poate fi cuprinsă între 600-
1200 dolari. Zona de distribuţie este Ontario. Angajările sunt full-time, part-time sau doar 
pentru weekend.

Uşi metalice cu sticlă decorativă
Ferestre şi Uşi/Structuri de
Aluminiu la clădiri comerciale

Ferestre şi Uşi din PVC
CU GEAM TERMOPAN

Stil European sau Nord American
TEL 519 497 0477

Robert Didac
info@RDSaleswindowsDoors.ca
www.RDSaleswindowsDoors.ca
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Day Care
Se  oferă următoarele:
- Un program flexibil (începând cu ora 6,00am şi până la 6,00pm);
- Mic dejun, pranz, cina si gustari gatite in casa;
- Activitati artistice si activitati pentru dezvoltarea aptitudinilor (in functie de varsta si 
  pasiuni);
- Jocuri în aer liber în curte mare cu gard  (groapă cu nisip, leagăne, jucării, etc.)
- Dormitor;
- Referinţe;
- Multă răbdare şi dragoste.

Cine este interesat poate suna la:

519-894-6039
sau scrie la:

violeta_sindile@yahoo.com
Adresa :   40 Lower Canada Crescent, 
                  Kitchener, ON, N2P 1E8

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină 
vânătorească compusă din tocăniţă de căprioară, 
supă de fazan, tocăniţă de urs (dacă se vânează), 
cartofi, legume, salată, prăjituri şi cafea. Cash 
bar. Muzica şi buna dispoziţie va fi oferită de 
binecunoscutul Ionică Ardeleanu. Din program 
acestei seri minunate vor mai face parte trupa 
Hi-Trend din Kitchener. 

2 martie 2013
ora 7pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON

Preţul Biletelor:

- $35/persoană
         până la 31 Ianuarie

- $40/persoană
         din 1 Februarie

Numai 350 bilete se vând.
(65 de bilete sunt rezervate 
de anul trecut).

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită

ASOCIAŢIA ROCADE VĂ INVITĂ LA

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la
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Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

Yani John Lenard  – Certified Home Inspector
SystemAttic Home Inspections

Ofer Inspectii de case in Sud, Sud-Vest Ontario: Kitchener, 
Hamilton, London, Windsor, Sarnia. Pentru detalii vizitati: 

www.systematticinspections.com

Tel. 519-496-3963E-mail:
systemattic.hi@gmail.com

HAMILTON - Mesaj Publicitar

Mortgage,
acest cuvânt 
este foarte des 
întâlnit şi marea 

majoritate a oamenilor îl cunosc pentru ca 
deţin aşa ceva. Pentru cei care sunt veniţi 
de curând pe tărâm canadian, “mortgage” 
reprezintă echivalentul unui credit ipotecar 
sau pur şi simplu un împrumut bancar în 
vederea achiziţionarii unei locuinţe.
Având în vedere noile reguli bancare, acest 
mortgage se poate obţine cu un depozit 
(downpayment) minim de 5%, plus taxa 
de asigurare a mortgage-ului, care este în 
jur de 2.75%.  În cazul în care dispuneţi 

de o sumă care este egala sau mai mare 
de 20 de procente din valoarea casei, nu 
mai sunteţi responsabili de plata asigurării 
acestui împrumut.  De asemenea, veţi avea 
nevoie de o adeverinţă de la servici pentru a 
confirmă că sunteţi angajat permanent (sunt 
acceptaţi acei fluturaşi de plată a salariului) 
şi nu în ultimul rând, veţi mai avea nevoie 
de documentele de taxe pe ultimii doi ani.  
Toate aceste documente vor demonstra 
abilitatea dumneavoastră de plată.
Un alt factor important ar fi raportul de 
credit şi scorul de credit, demonstrând 
disciplina dumneavoastră financiară.  
Raportul de credit se poate obţine prin 

poştă, gratuit, anual, de la cele două 
birouri de credit majore, care sunt Equifax 
şi Transunion.  O versiune mai rapidă şi 
contra cost ar putea fi obţinută de la cele 
două instituţii prin modalitatea electronică, 
cu plata prin carte de credit. Aici aveţi 
posibilitatea de a obţine şi scorul de credit.  
Ideal, acesta ar trebuie să fie de 640 sau mai 
mare.  Taxa se cam schimbă în fiecare an, 
dar este în jur de 25 de dolari. Raportul de 
credit ar trebui obţinut în fiecare an, pentru 
a evita erori.  Dacă acestea se întâmplă, se 
pot corecta, dar dacă nu sunt cunoscute, se 
pot transforma în surprize neplăcute atunci 
când doriţi să obţineţi un mortgage.
Înainte de a începe căutarea unei locuinţe 
ar fi bine să treceţi prin procesul de pre-
calificare, unde aflaţi cât de mult v-aţi 

permite sau chiar dacă sunteţi eligibili 
pentru un mortgage.  Aceasta nu vă asigură 
obţinerea unui mortgage, dar vă ajută să 
vă stabiliţi cam cât aţi dori să cheltuiţi.  
De asemenea, agentul dumneavoastră 
imobiliar va aprecia faptul că aţi trecut 
prin acest proces şi îi face viaţa mai uşoară 
când va căuta potenţiale locuinţe pentru 
dumneavoastră.
Pentru întrebări sau lămuriri, mă puteţi 
contacta prin e-mail la adresa:
eciobanu@newbridgecanada.com 
sau prin telefon la
289.237.1975 sau 1.855.337.8748.

Edward Ciobanu
Mortgage Agent for Newbridge Mortgage 
Canada  FSCO License # M11002192 / 10185.

Mortgage – Împrumut imobiliar
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

ELANTRA GT
Elantra GT apare pe piaţa Americană într-un stil European posedând un sistem sofisticat de stabilitate şi 
tracţiune, având totodată discuri de frână pentru toate roţile. Este echipată cu noua tehnologie de air bags 
incluzând un air bag pentru genunchi.

Are 148 de cai putere şi un consum de benzină de 4.9l/100 km.

Garanţia este de 5 ani sau 100 000 km.

Vă aştept aici la Cambridge Hyundai pentru a vă oferi mai multe informaţii şi desigur că puteţi să faceţi un test 
pe stradă cu noua Elantra GT.

ACCENT 2012

SONATA 2012

SANTA FE 2012

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge 
Hyundai am obţinut aprobarea lor de a 
oferi EMPLOYEES PRICING pentru toţi 
românii care vor cumpăra de la Cambridge 
Hyundai. Oriunde locuiţi în Ontario, veţi 
primi această ofertă obţinută pentru români 
aici la Cambridge Hyundai.
Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile
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KITCHENER - Revelion ARTA

Revelionul Asociaţiei ARTA din Kitchener
Trecerea în noul an a fost 
sărbătorită într-un cadru elegant 
şi festiv de către oamenii prezenţi 
la tradiţionalul Revelionul ARTA 
(peste 470 de persoane). Mâncarea 
şi serviciile oferite de personalul de 
la St George Hall au fost din nou la 
înălţime la fel şi muzica asigurată 
de DJ Mike şi DJ Mircea de la CmS 
Global Entertainment,  care a ţinut 
oamenii pe ringul de dans până în 
ultimul moment al petrecerii (ora 
3am). Copii au avut şi ei parte de 
momente plăcute participând la 
diverse activităţi organizate pentru 
ei într-o sală alăturată. Mulţumiri 
echipei care a muncit din greu ca 
acest eveniment să aibă loc şi să fie 
un succes: Iulian şi Astrid Brudiu, 
Tatiana Goia, Dan Bompa, Tania 
Coman şi Virgiliu Stănei.

Executiv ARTA
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KITCHENER - Revelion ARTA

Revelionul Asociaţiei ARTA din Kitchener
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TORONTO - Revelion Blue Moon Entertainment

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Petrecerea de revelion organizată în Toronto 
la restaurantul Ellas de Dan Aciobăniţei şi 
Florin Olaru (Blue Moon Entertainment) a 
ţinut pe ringul de dans pe toţi cei prezenţi 
de la început şi până la final (muzica a 
fost asigurata de formaţia Terra). Această 
petrecere a fost îndelung aşteptată de 
românii din zona Toronto dovadă că la data 
de 18 octombrie 2012 toate biletele au fost 
vândute. Motivele sunt mai multe: o mare 
din cei prezenţi sunt clienţi permanenţi al 
tuturor evenimentelor organizate de Florin şi 
Dan, dar foarte atractivă a fost şi tombola cu 
foarte multe excursii, produse electronice, 
iar mai presus de toate sala deosebit de 
luxoasă cu un meniu preferenţial pentru 
toate gusturile.
Următoarele evenimente organizate de  
Blue Moon Entertainment sunt:
- Valentine’s Day 2013 (17 Februarie la 
Toronto şi 16 Februarie la Kitchener)
- Ziua Femeii 2013 (09 Martie la Toronto si 
10 Martie la Kitchener)

Toată lumea este invitată la petrecere !

Revelion Blue Moon Entertainment - Toronto



DIVERTISMENT 

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar nu 
trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este luna 
ta norocoasă în amor, pentru că şansele 
de a te îndrăgosti nu lipsesc iar relaţia în 
care eşti deja implicat merge de minune. 
Financiar: Nu vin bani mai mulţi, dar cei 
de care dispui sunt suficienţi pentru a trăi 
decent, cu strictul necesar de care ai nevoie.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, sănătatea 
ţi se citeşte pe chip. Dragoste: N-ai început 
anul prea bine, se resimt unele greutăţi în 
relaţia cu partenerul şi fiecare întrevedere 
aduce o anumită dificultate în comunicare. 
Financiar:Aşteaptă-te la o redresare mult 
dorită.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate:Avenit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruieşti 
şi primeşti deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: Planul tău financiar este mai bun 
ca în lunile anterioare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menţii pe aceeaşi stare de luna trecută. 
Dragoste: Joci pe două fronturi, iar dualitatea 
aceasta este trădată de dezinteresul cu care 
priveşti gesturile partenerului. Financiar: 
Un ban deoparte nu strică, deci nu aluneca 
spre lux!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie 
către accidentări, boli acute, infecţioase 
sau inflamatorii. Dragoste: Ce-a fost a fost, 
şi în relaţia actuală, şi în relaţia încheiată. 
Priveşte deci spre viitor Financiar: Banii 
sunt pe un teren bun, primeşti sumele care ţi 
se cuvin iar ceea ce ai deja în cont îţi inspira 
un sentiment de siguranţă.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. 
Te bucuri de toate alături de cel drag. 
Financiar: Banii nu prea dau năvală, aşa că 
ar fi înţelept să-ţi chibzuieşti bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental, 
se pare că tu eşti alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine, încât şi planul financiar 
intră pe acelaşi trend ascendent ca şi 
celelalte domenii ale vieţii tale.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că eşti vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Te bucuri de echilibru 
în plan sentimental. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai mari dispute, de parcă 
trebuie să te lupţi, nu glumă, pentru ceea ce 
ţi se cuvine.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea 
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Ia taurul de coarne dacă vrei să aduci o 
schimbare în cuplu. Financiar: Banii sunt 
bine gestionaţi. Iei decizii mature şi bine 
chibzuite în privinţa destinaţiei lor.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenţia acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteţi spune amândoi cât de fericiţi 
sunteţi. Financiar: Deciziile financiare ale 
acestei luni vor avea efecte pe termen lung. 
Fereşte-te de calcule de azi pe mâine.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în 
privinţa sănătăţii, dimpotrivă, eventualele 
probleme mai vechi revin la normal, ca 
atare te simţi bine în pielea ta. Dragoste: 
Vi se cere amândurora mai mult realism, 
mai multă implicare şi decizii mature. 
Financiar: Ianuarie poate fi o lună de top în
privinţa banilor. Iei decizii curajoase cu 
privire la banii tăi.
PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, pentru 
că ai putea încerca ceva care nu-ţi face 
bine. Dragoste: E nevoie de mai multă 
iniţiativă din partea ta. Financiar: Banii 
nu sunt punctul forte acum, parcă ai 
merge pe gheaţă subţire. Nesiguranţa îţi 
caracterizează veniturile şi cheltuielile.

Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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TORONTO - Petrecerea de Revelion

Organizarea Revelionului la sala “Dacia” 
a bisericii “Sf. Gheorghe” din Toronto a 
devenit o tradiţie cu mulţi ani în urmă, 
astfel că şi anul acesta Consiliul Parohial 
împreună cu Pr. Ioan Bunea au organizat 
“Revelionul 2013”. Participanţii s-au 
bucurat de o seară de neuitat într-o 
atmosferă specific românească, cu 
mâncăruri tradiţionale iar muzica 
asigurată de Nae Muntean, Ionel Stoica 
şi solista vocală Angela Stoiţă a fost la 
înălţimea exigenţelor.

Reuşita serii a fost asigurată de d-nul Ioan 
Haba, preşedintele Consiliului Parohial 
împreună cu d-na Georgeta Petrescu 
coordonatoare activităţii la bucătărie şi 
barmanul Dumitru Doncev.

Vă aşteptăm cu drag la fiecare cumpănă a 
anilor să petreceţi cu noi într-o atmosferă 
de neuitat.

Ing. Ioan Haba
Preşedintele Consiliului Parohial
Biserica “Sf. Gheorghe”, Toronto

Biserica “Sf. Gheorghe” din Toronto
Petrecerea de Revelion



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.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi 
Imola Ciobanu

LANGOŞI ... LANGOŞI ... 
La Kitchener Farmers Market (300 King St.E), în fiecare 
zi de miercuri vă sunt oferiţi cei mai gustoşi LANGOŞI 
din Kitchener, pregătiţi de Mihaela Hozan. Comenzile se 
primesc între 11am-1pm la telefonul 

şi după o jumătate de oră sunteţi aşteptaţi să ridicaţi comanda făcută.
519-744-2325

ÎN FIECARE 
SÂMBĂTĂ

Mihaela Hozan vă oferă

SARMALE
GATA FIERTE,

LA PACHET,
NUMAI CU 
COMANDĂ 

TELEFONICĂ

Produse Naturiste Pentru Sănătate
PROVITA NUTRITION & KONING

www.tratamente.ca 647-200-4077
Magazin online la www.romanianclub.ca

Extrase din plante, peşte şi minerale. Fără substanţe chimice. Ajută la 
SISTEMUL IMUNITAR, DIABET, TENSIUNE ARTERIALĂ, SISTEMUL 

DIGESTIV, ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, DEPRESIE ŞI MEMORIE.

Romanian,

EVENIMENTE ROMÂNEŞTI 
ÎN ONTARIO

OSHAWA

Primirea Sfintelor Moaşte
Sămbătă, 26 ianuarie 2013 - ora 18:00,  Slujba de primire a Sfintelor 
Moaşte în prezenţa IPS Arhiepiscopul Nicolae, PS Episcop Vicar Ioan 
Casian de Vicina şi a unui sobor de preoţi urmată de Taina Sfăntului  Maslu.
Duminică, 27 ianuarie 2013 - ora 10:00,  Sfănta şi Dumnezeiasca 
Liturghie arhierească în prezenţa IPS Arhiepiscopul Nicolae şi PS Episcop 
Vicar Ioan Casian de Vicina, urmată de o Agapă Creştină, sărbătorind un an 
de la cumpărarea bisericii.

Taina Sfântului Maslu
Vineri 8 Februarie 2013, va avea loc la biserica ortodoxă română “Sf.
Cuvioasa Parascheva (Sf.Prooroc Ilie)”, Taina Sfântului Maslu, începând 
cu ora 7:00Pm. Adresa bisericii este 227 Church St., Newmarket, Ontario 
L3Y 4C5

NEWMARKET

TORONTO
Taina Sfântului Maslu şi Hramul Bisericii
Vineri 1 Februarie 2013, va avea loc la biserica ortodoxă română “Sf.
Dumitru”, Taina Sfântului Maslu în prezenţa Arhiereului, începând cu ora 
7:00Pm. Adresa bisericii este 2800 Don Mills Rd, Toronto. Masa Festivă 
de Hram - duminică 3 februarie 2013 ora 1pm la St.George Center, 9116 
Bayview Ave, Richmond Hill, L4B 3M9 (Biserica Antiohiana St.George).



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).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Horaţiu Cociu

Nicoleta Georgescu
Ioana Pop
Constantin 
                 Teodorescu

519-489-6741 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

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

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

Pa
ul

in
a 

Po
pe

sc
u IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Muntenegru, “perla ascunsă a Mediteranei” 
este o ţară  balcanică, minusculă, muntoasă 
cu ieşire la mare. În ultimii ani atrage 
nenumăraţi turişti pentru litoralul său la 
marea Adriatică. Am traversat-o în câteva 
ore pentru a ne îndrepta spre litoral, în 
staţiunea Ulcinj. Doriţi o alternativă 
la formula soare-plaja-demipensiune?  
Staţiunea Ulcinj vă aşteaptă în complexul 
hotelier Mediteranean, la un preţ rezonabil 
de 600 de dolari canadieni, transport cu 
autocarul din Bucuresti şi ambianţă pur 
românească. Hotelul îţi oferă un apartament, 
cu TV, aer condiţionat, frigider şi un balcon 
cu vedere spre mare.
Restaurantul hotelului are o superbă terasă 
în aer liber, de unde poţi admira apusuri 
de soare, plaja şi faleza. Mâncarea este 
tradiţională, stil bufet, foarte gustoasă şi 
variată. Hotelul are şi o piscina cocoţată 
pe o colină, unde te poţi răcori şi relaxa 
la prânz. Ceea ce m-a atras mai mult pe 
litoralul lor sunt pădurile de pin în contrast 
cu azurul apei cristaline de mare.
Plajele nu au un nisip fin şi sunt foarte 
aglomerate, ca de altfel şi pe la noi în 
România.  Fiind o ţara mai ieftină decât 

Croaţia, toţi sârbii şi europenii de est îşi 
îndreaptă privirea spre Muntenegru. Faleza 
este plină noaptea de tinerii care se plimbă pe 
malul mării. Turiştii sunt în general familii 
tinere care stau în gazdă la particulari. 
Ziua, plaja este aglomerată, zgomotoasă şi 
murdară iar la tot pasul găseşti vânzători 
ambulanţi, de porumb, gogoşi, dar dacă îţi 
place liniştea poţi să încerci plajele private, 
artificial construite pe stânci şi unde plăteşti 
3 sau 4 euro de scaun şi umbrelă. Seara ai 
un concert gratuit de manele locale venite 
de la discotecile în aer liber. Nu lipsesc nici 
ţiganii la cerşit. 
La piaţă sau în magazine poţi cumpăra 
smochine proaspete şi divin de dulci 
la numai 1 sau 2 ero kilogramul. În 
staţiune poţi vizita cetatea veche, care 
este transformată în muzeu, cu câteva 
săli etnografice, expoziţii de pictură, un 
mic teatru în aer liber. Iar pentru turişti se 
mai găsesc nenumărate hoteluri mici sau 
pensiuni şi restaurante. 
În această localitate predomină musulmanii 
albanezi de unde şi nenumăratele moschee, 
parcă te afli într-o ţară musulmană. 
Localnicii sunt foarte prietenoşi şi amabili 

şi bucuroşi dacă le vorbeşti câteva 
cuvinte în limba lor. Traficul 
în localitate este infernal, nu se 
respectă nici un semn de circulaţie 
şoseaua fiind asaltată numai de 
maşini de lux. 
Sveti Stefan este una din 
atracţiile de elită din Muntenegru, 
unde îşi dau întâlnire capete 
încoronate, personalităţi din lumea 
cinematografiei şi a modei. Aici 
se găsesc hoteluri dintre cele mai 
luxoase din lume, din reţeaua 
lanţului hotelier Aman Resorts, 

unde o cameră costa de la 750 la 1000 de 
euro pe noapte.
Într-una din zi am fost în vizită la Cetinje, 
fondată în secolul XV,  situată la poalele 
muntelui Lovcen, vechea capitală regală 
şi actuala capitală onorifică a ţării. Aici îşi 
are locuinţa de serviciu preşedintele ţării. 
Mănăstirea Cetinje este celebră în lumea 
ortodoxismului prin cele 3 moaşte  sfinte: 
mâna Sfântului Ioan Botezătorul, o bucată 
din Sfânta Cruce şi icoana Sfintei Maria. 
Simbolul oraşului rămâne mausoleul 
episcopului Danilo, fondatorul dinastiei 
Petrovic - Njegos. Pentru amatorii de muzee 
nu rataţi vizitarea palatului regelui Nikola, 
unicul rege al acestei ţări.
În drum spre Ulcinj am străbătut parcul 
naţional Durmitor, cu peisaje fabuloase 
care face parte din partrimoniul universal 
UNESCO. Rezervaţia naturală este 
renumită pentru cele 17 lacuri glaciare şi 
cel mai adânc canion din Europa, al doilea 
din lume după Grand Canyon, săpat de 
râul Tara. Şoseaua şerpuie printre munţi 
prin sute de tuneluri, într-un peisaj unic de 

vegetaţie densă, de unde şi numele ţării de 
Cerna Gora.
O staţiune luxoasa de pe litoralul 
muntenegru este Budva.  Este adesea 
numită Miami muntenegresc fiind cea mai 
populară staţiune de pe litoral şi cu o viaţă 
de noapte vibrantă şi peste 35 de plaje din 
pietriş şi pietre..
Ca suveniruri am cumpărat ulei de măsline 
local, produse cosmetice, rahat, port cheie, 
steagul naţional, produse din piele.
Vinurile muntenegreşti sunt ieftine şi 
bune la fel ca şi bera locală sub 1 euro în 
supermarketuri. 
În concluzie, merită să vizitaţi această ţară, 
ca o destinaţie nouă de vacanţă, atâta timp 
cât este mai abordabilă la preţ, datorită 
peisajelor superbe, climatului mediteran, 
litoralului de pe coasta adriatică, şi mai ales 
localnicilor primitori şi calzi.

Pentru mai multe informaţii vă stau la dispoziţie 
la adresa de e-mail:
                        Paulina_Popescu@wrdsb.on.ca

Muntenegru
o invitaţie pe litoral
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-pregătire în clasă şi în maşină pentru obţinerea carnetului 
de conducere (reducere substanţială la asigurare)
-pregătire pentru G1,G2,G cu opţiune de a merge şi în

 centrele din Guelph, Brampton, Stratford
-folosirea maşinii instructorului în examen
Cele mai bune preţuri din Kitchener-Waterloo.
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ANI MICLĂUŞ - MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Ore de clasă şi ore de conducere

Aprobată de MTO vă oferă:
114 Steepleridge St.
Kitchener, ON N2P 2W2
Phone: 519.748.9624
E-mail: monica_diaconescu@hotmail.com

INCOME TAX & BOOKKEEPING
Experienced & Affordable - Monica Diaconescu

STUDENŢI şi SENIORI rate speciale
            (inclusiv primul Income Tax pt 

cei care au împlinit 18 ani)
Personal Tax şi Small Business 

WINDSOR - Petrecerea de Revelion

Revelionul Asociaţiei GRAIUL ROMÂNESC din Windsor
Ultima petrecere pe 2012 şi prima pe 
2013 a asociaţiei “Graiul Românesc” 
s-a desfăşurat cu multă veselie şi voie 
bună. Cei peste 260 de români care au 
fost prezenţi, au avut parte de un meniu 
tradiţional românesc, muzică excelentă şi 
atmosferă românească aşa cum numai la 
români se poate întâlni. De aceea, membrii 
asociaţiei doresc să MULŢUMEASCĂ 
TUTUROR :
- celor care au fost prezenti cu mic şi mare 
la evenimentele organizate de Graiul 
Romanesc în 2012
- Magazinului Românesc Euro Deli 
Transilvania - pentru distribuirea 
anunţurilor
- celor care au ajutat la organizarea 
evenimentelor şi la vânzarea de bilete
- Floral’Scape Designs by Magdalena – 
pentru aranjamentele florale
- DJ-ului DJ-Mitch din Toronto şi DJ-ului 
Cristi Grigorescu.
 Asociaţia “Graiul Românesc” este cea 
mai veche asociaţie românească din 
Canada (înfiinţată în anul 1929). Anul 
trecut, 2012, membrii asociaţiei au mai 
organizat evenimente cum ar fi: Bal 
Mascat, Ziua Naţională a României, 
Concert de colinde cu Ştefan Hruşcă, iar 
pentru anul 2013 sunt planificate o serie 
de evenimente şi petreceri. Mai multe 
informaţii pe website-ul http://graiul.com/ 
şi pe facebook http://www.facebook.
com/#!/graiulromanescwindsor.canada
Vă aşteptăm şi în 2013 să petrecem 
împreună!
LA MULŢI ANI DRAGI ROMÂNI! SĂ 
AVEŢI UN 2013 PLIN DE SĂNĂTATE 
ŞI SURPRIZE PLĂCUTE!
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Cameramani cu experienţă, filmări în HIGH DEFINITION. Preţuri începând de 
la: $900 filmare şi poze la o nuntă, $500 filmare şi poze la botez, $200 filmare 
şi/sau poze la aniversări. Taxe incluse. Transmisie LIVE a evenimentului.

FILMĂRI VIDEO 
PROFESIONALE

Pentru Toronto, Mississauga, Hamilton

416.800.0832
Pentru Kitchener, London, Windsor

519.594.1712

Pozele vor fi înmânate clientului pe un DVD 
la cea mai mare rezoluţie, fără protecţie sau 
watermark. Filmul evenimentului va fi pus pe 
un Blu-ray Disc sau DVD.
Discurile vor fi personalizate. Vor avea imagini 
personale atât pe disc cât şi pe coperta discului.

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii
TARAGOTIST

PENTRU
 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com
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va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani
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26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting
Persoana serioasă cu domiciliul în Kitchener, 
îngrijesc cu multă dragoste 2 copii cu vârste între 1 
şi 5 ani, începând cu 4 septembrie 2012.
Contact: anamariateo@gmail.com
Tel: 519-208-4352

PRIMA  ZI  LA  AZIL
Vecinul de pat la azil
tăcuse ascuns după perdea
până spre seară,
apoi, din senin, cu o voce slabă
şovăind mă întreabă:
”Mai ai vreun copac pe afară?
(Nu-ţi fie graiul împins să răspunză,
necunoscutule domn.)
Aici copacii de-afară se vând
până la ultima frunză
pe împrumuturi albe de somn.
Numai noi am rămas
ce stăpânii lumii nu 
ştiu,
că suntem, cu steme 
nescrise,
cei mai liberi copaci
pe malul acesta 
pustiu.
Pentru somn mai 
aşteaptă…Şi taci
până-n ultimul strop 
de târziu.

ANIVERSARi - aniversari - aniversari

32 Programe TV româneşti
Vă oferim 32 de programe TV româneşti. Recepţia 
se face prin internet. Este nevoie doar de internet NU 
de computer. Se recepţionează direct pe televizor.
Contact: redactia@agendaromaneasca.com
Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

Dorel 
Pekurar
La Mulţi Ani, multă fericire şi 
îndeplinirea tuturor dorinţelor 
alături de cei dragi, îţi urează 
familia şi prietenii cu ocazia 
aniversării zilei de naştere.

Ioana
Şuteu
Cu ocazia 
onomasticii, un sincer 
La Mulţi Ani din 
partea celor dragi.

Ioan Gatea
Cu ocazia aniversării zilei onomastice, 
un sincer La Mulţi Ani şi multă 
fericire alături de cei dragi, din partea 
nepotului Romel, fetelor, ginerelui, a 
soţiei Livia şi a tuturor prietenilor.

Pr. Ioan Bunea
Consiliul Parohial împreună 
cu enoriaşii bisericii “Sf. 
Gheorghe” din Toronto urează 
Pr. Ioan Bunea cu ocazia zilei 
de naştere, un călduros “La 
Mulţi Ani!” multa sănătate şi 
fericire alături de preoteasa 
Mihaela.

DE VÂNZARE
Toyota Corolla 2001

-preţ 2800 dolari, 300.000km
-aer condiţionat, foarte bine 
întreţinută, frâne noi, cauciucuri 
noi, 4 cilindri, e-tested, safety, 
oil spray, ulei transmisie 
schimbat recent şi multe altele.
Tel: 519-781-2929



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

100 Highland Road West, Kitchener, 
(în clădirea cu Riepert Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA    
  INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
CEL MAI 

BUN 
GRANIT DIN 

ONTARIO 
LA UN 

INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 9am-3pm

Sun: by appointment 
only

Peste 700 de plăci în stoc.

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

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

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

Creamy Feta WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării 
proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670


