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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 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

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

REVELIONUL 
PENSIONARILOR

http://www.facebook.com/agendaromaneasca

Two bedroom apartment for rent for March 1st. Victoria/
Westmount area in Kitchener, backing onto park. All 
inclusive of heat and hydro, free parking, monitored 
controlled entry, laundry facilities. Close to schools and 
shopping, bus route. $800 per month. 
Call 519-576-6466 for viewing.

Pentru poze şi video accesaţi linkurile de mai jos:

URMĂTOARELE EVENIMENTE
BALUL VÂNĂTORILOR

Organizat de Biserica “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din 

Kitchener
2 februarie 2013 ora 6pm

- pag.11 -

paginile 2, 8, 9, 10, 14

VALENTINE’S 2013

Organizat de BlueMoon 
Entertainment

15 februarie 2013 în Kitchener
16 februarie 2013 în Toronto

- pag.6 -

CINA VÂNĂTORILOR

Organizat de Romanian 
Cultural Association Banatul

2 martie 2013 în Kitchener

- pag.5 -

* Duminică 27 ianuarie - Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur * Sâmbătă 2 februarie - Întâmpinarea Domnului (Stratenia) *

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie 
de computer. Este nevoie de internet şi TV.

https://new.livestream.com/accounts/604718/RevPens2013
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KITCHENER - Revelionul Pensionarilor
Ediţia a doua a Revelionului Pensionarilor desfăşurată 
în Kitchener la Centrul Cultural Românesc, sâmbătă 
12 ianuarie 2013, a avut un mare succes. Cei prezenţi la 
eveniment, absolut toţi fiind pensionari, au apreciat calitatea 
organizării, a programului artistic şi mâncarea deosebit de 
gustoasă (mâncarea a fost pregătită de echipa de bucătari 
condusă de domnul Vasa Muncan, din partea bisericii 
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener). Prajiturile, cafeaua şi 
ceaiul au fost pregătite de membrii bisericii Sf.Apostoli 
Petru şi Pavel din Kitchener reprezentaţi la eveniment de  
Marcela şi Luca Lazăr alături alţi membri din comitetul 
bisericii. Din partea consulatului general de la Toronto a 
participat doamna consul Tatiana Popa.
În acest an, ca de altfel şi anul trecut la prima ediţie, întreaga 
comunitate românească s-a implicat la organizarea acestui 
eveniment. Cele două biserici prin reprezentanţii lor au 
colaborat împreună la realizarea meniului. Asociaţia ARTA 
din Kitchener prin Paulina Popescu, Mariana Muntean, 
Virgil Stănei şi preşedinta Mirela Bănică Stănei s-au ocupat 
de inregistrarea celor prezenţi, de realizarea pachetelor pe 
care fiecare le-a primit la plecare, au contribuit la realizarea 
şi desfăşurarea tombolei, tombolă inclusă în preţul de 
$10 a biletului. Deasemenea tombola a fost asigurată şi 
de Comitetul Doamnelor bisericii Sf.Ion Botezătorul din 
Kitchener. Asociaţia inginerilor AREC-SOC din Kitchener 
coordonaţi de Ilie Paşca au asigurat transportul a 18 persoane 
la şi de la petrecere, persoane care nu au avut nici un mijloc 
de deplasare propriu. Publicaţia Agenda Românească 
a asigurat organizarea evenimentului si în special a 
programului artistic. Iar Vasile Anton, prezentatorul acestui 
eveniment, a avut cea mai importantă misiune: aceea de 
a coordona partea artistică, tombola şi buna dispoziţie. 
Organizatorii aduc mulţumiri pe această cale sponsorilor: 
dr.Sorin Boeriu (medic stomatolog), Daniel Ghionoiu 
(firma de prelucrat granit), Cristina Pekurar (agenţie de real 
estate), Tina Niţu (asigurări), Luminiţa Mironescu (Investia 
Financial Waterloo), Liviu Popescu (Complex Machine 
Tool), Toni Silberberg (firma de ochelari în Guelph), Tania 
Duca (SPA Euroreflection), Dorel Pintea (NTT transport), 
avocat Georgiana Sîrbu, doctor Tomescu Mihaela, Livia 
Gatea şi Daniela Boghean (SPA Beauty Master), Bogdan 
Naie (Toronto real estate), Simona Russu şi Diana Oprean 
(SPA Classic Beauty), Stela Cănănău (grădiniţă Victoria 
DayCare), Florica Usztan (cofetărie CremaPastry), Marinela 
Mihu (Transilvania Pastry), Teresa Onsen (real estate), Nelu 
Drăguşin (mecanic auto), Imola Ciobanu (import de ziare, 
reviste, CD, DVD din România). Iulia Nuţu a decorat sala 
şi mesele. Viorica Marionţu a oferit ghivece cu flori de 
sezon pentru fiecare masă. Anca Anton şi Rodica Popescu 
au întâmpinat oaspeţii la intrare şi i-au îndrumat spre 
locurile la mese. Iar membrii bisericii Sf.Ioan Botezătorul 
au dat o mână de ajutor la servirea meniului la mese, servire 
ireproşabilă la o înaltă ţinută profesională. Artiştii care au 
susţinut programul artistic au fost: Toni şi Simion Ciobanu 
(voce şi taragot), Alexandra Sevastianova (şcoala de dans 
din Waterloo), Iasmina Pătacă (Kitchener - arii din opere), 
Rucsandra Şăuleanu (Toronto - melodii lăutăreşti), Cristian 
Necula (Kitchener - poezie, pian), Gilmar Oprişan şi Raul 
Dudnic (Toronto - au ţinut ringul de dans ocupat până la ora 
12 noaptea). Participanţii au venit din Toronto, Mississauga, 
Oakville, Hamilton, Kitchener, Hamilton, Cambridge, 
Waterloo, Windsor şi SUA. Reacţiile acestora la plecare sau 
în timpul petrecerii au fost: ... păcat că s-a terminat .... noi 
până dimineaţă nu plecăm ... aşa bine nu ne-am distrat de 
multă vreme ... să-mi cânte băiatul ăsta de la muzică o horă 
că io vreau sa joc ...  mai lasă-le încolo de vals şi tango şi 
zi o sîrbă să mai sărim şi noi ... am plătit 10 dolari şi am 
mâncat bine, am dansat, am câştigat la tombolă, acuma îmi 
dai pachetul ăsta la plecare, păi eu nu vreau să mai plec de 
la voi ... măi băiete, eu sunt bolnav şi am durerile mele, dar 
în seara asta cred că mi-aţi pus ceva în mâncare că tare bine 
m-am simţit ... jos pălăria pentru fata aia (Iasmina Pătacă) 
... să ne mai cânte Rucsandra, că mo uns la inimă ... de 8 
Martie mai facem o petrecere?
Toată lumea a cerut să fie înscrişi pentru următoarea ediţie.

continuare în pag.8

REVELIONUL PENSIONARILOR - Kitchener 2013

Toni şi Simion Ciobanu

consul Tatiana Popa

Vasile Anton

Gilmar Oprişan şi Raul Dudnic

Rucsandra Şăulean

Cristi Necula
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SIMONA CATRINA (România)

Principala calitate a cadourilor pe 
care le primeşti este ca poţi sa le dai 
mai departe. Oh! – se vor indigna unii 
cititori de-aici, care comenteaza critic 
la adresa mea (aşa-mi trebuie, daca 
am setat ca şi prietenii prietenilor mei 
au dreptul sa-mi comenteze pe wall).
O prietena din Canada a primit de 
la o amica de-a ei, anul trecut, de 
Craciun, acelaşi parfum pe care, de 
Craciunul precedent, ea i-l daduse 
cadou respectivei amice. Iar când 
spun ”acelaşi parfum” nu ma refer 
la brand, ci la obiect în sine. Nu ştiu 
cum a realizat ea ca e acelaşi, dar o 
cred, era foarte sigura. Şi chiar daca 
era doar o coincidenţa de marca, tot 
penibil ar fi fost. Prietena mea nu s-a 
abţinut şi, în numele onestitaţii şi-
al coniacului acumulat, i-a reproşat 
neglijenţa la scena deschisa. A fost 
un circ, autoarea gafei a susţinut ca 
e ceva premeditat, ca e o gluma, ca 

a cumparat alt parfum, dar de fapt 
acelaşi, dar de fapt altul – sunt 
cuvintele ei. O luase ca pe un joc.
Nu s-a amuzat nimeni, poate 
şi pentru ca aproape nimeni nu 
pricepea ce spuneau cele doua parţi 
beligerante, dicţia le era afectata 
de factorii chimici sus-amintiţi. 
Ar fi avut nevoie de subtitrare, 
ar fi meritat deranjul, fiindca 
problema benigna a parfumului 

plimbat de la Ana la Caiafa şi înapoi 
la Ana s-a transformat în rechizitorii 
interminabile, curmate doar de uşa 
trântita de catre musafira demascata.
Lumea recicleaza cadouri. Nişte 
prieteni de-ai parinţilor mei au facut 
un experiment, având complici 
în gaşca lor, gaşca în care o parte 
din familii erau deja cunoscute ca 
plimbatoare de cadouri primite de 
la alţii. Complicii alor mei le-au 
dus alora o sticla de şampanie pe 
care au facut un semn discret, cu un 
pix. Sticla s-a plimbat în tot grupul 
şi, dupa numai doua luni în care s-a 
prafoşat prin vreo cinci domicilii, 
a revenit în casa de unde plecase – 
evident, adusa în chip de cadou, cu 
mare pompa.
Cred ca toţi aţi primit (sau aţi auzit 
de amici care au primit) cadouri 
destinate iniţial altcuiva. Într-un fund 

de cutie, exista o dedicaţie adresata 
unei cu totul alte persoane. Un alt 
indiciu ca darul a fost primit de catre 
cel care vi-l aduce este ca nu are nicio 
legatura cu stilul vostru de viaţa. 
De exemplu, eu am primit câteva 
brichete de firma, de la oameni care 
ştiu prea bine ca nu fumez. Am primit 
şi scrumiere scumpe, facute manual 
de artişti plastici, dupa cum am primit 
şi DVD-uri cu SF-uri (amicii mei ştiu 
ca nu e genul meu predilect), CD-uri 
cu muzica dance româneasca, haine 
cu doua numere mai mici sau cu 
patru numere mai mari decât port eu, 
ba chiar şi un set de cuţite pescareşti 
(în condiţiile în care o singura data 
am încercat sa arunc o undiţa-n balta, 
şi-atunci am agaţat cârligul într-un 
copac).
Singurele cadouri pe care le-am 
reciclat au fost nişte obiecte pe care le-
am primit şi i le-am dus bunicii mele, 
fiindca eu nu foloseam nici creme 
antirid, nici alifii antireumatice, nici 
rujuri roz bombon. Dar ei îi spuneam 
sincer: ”Mamaie, ia-le tu, le-am 
primit cadou!”. Culmea e ca nu ma 
credea niciodata. Dadea din cap a 
dojana: ”Lasa ca ştiu eu ca ai dat bani 
pe ele, dar nu vrei sa-mi spui, ca sa nu 
ma supar ca ai cheltuit pentru mine!”.

Simona Catrina

Dar din dar se face praf

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Am ajuns în 2013 
teferi şi nevătămaţi, 
cei mai mulţi dintre 
noi; pamântul nu 
s-a deschis, dar nici 
cerurile, nu a fost nici 
exces de apă, nici de 
foc,  doar mici excese 
culinare care e drept au 
generat oareşice foc prin 
zonele gastrice. 
Unul dintre scenariile 
mai puţin catastrofice 
referitoare la sfârşitul 
lumii 2012 spunea că 
sfârşitul va fi perceptibil 
doar pentru unii, mai 
simţitori, însă doar 
ca o adiere, aşa, ca 
o pagină întoarsă la 
sfârşit de capitol. Eu 
aş tehnologiza puţin 
imaginea: mayaşii 
cu deja celebrul lor 
calendar au ajuns la un 
sfârşit de... bobină de 
film pe celuloid, ca să 
fiu mai exact. 
Este posibil, ca, aşa cum 
în cabina de proiecţie 
cinematografică apara-
tele de proiecţie se 
schimbă automat la 
terminarea bobinei, tot 
aşa, există pe undeva, 
rătăcită, bobina a doua 
a calendarului mayas, 
aşa încât am intrat, pe 
nesimţitelea în capitolul 
următor. 
Ce va urma în partea 
a doua? Păi aceeaşi 
promotori ai actualului 
scenariu spun că 
numai lucruri bune: 
de pildă vom putea să 

ne auto-tratăm bolile 
prin metode proprii de 
control; vom genera 
din ce în ce mai puţine 
gânduri şi energii 
negative, prin urmare 
mediul va vibra de 
pozitivitate; ne vom 
limita la a investi şi 
a cheltui numai în şi 
pentru lucruri strict 
necesare unui trai 
cotidian decent; drept 
urmare companiile 
de cărţi de credit se 
vor transforma în 
organizaţii caritabile 
şi îşi vor modifica 
dobânzile, adăugând 
semnul “minus” în 
faţa actualelor rate. Ce 
au uitat scenariştii să 
menţioneze, anume că 
este vorba de un film 
ştiinţifico-fantastic.
Deocamdată lumea 
noastră merge înainte 
cu durerile sale 
obişnuite: ducesa Kate 
va naşte prin luna iunie, 
hocheiul americano-
canadian porneşte 
din nou în arene şi pe 
ecrane, deputatul Becali 
refuză să îşi declare 
averea, Andrea Marin 
şi Ştefan Bănică Junior 
au divorţat. Şi parcă 
mai era ceva.... a, da pe 
15 ianuarie s-a născut 
Mihai Eminescu. 
Un an bun şi plin de 
împliniri.

RAUL DUDNIC,
Toronto

Dar cu Gigi
ce-aţi avut ?

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

KITCHENER - Şcoala Duminicală

Pentru că Valentine’s Day este o 
sărbătoare a dragostei, copiii şcolii 
duminicale din cadrul Bisericii “Sf. 
Ioan Botezătorul” din Kitchener vor 
confecţiona cu mânuţele lor o serie 
de felicitări reprezentând îngeraşi, 
inimioare, flori, animăluţe, care pot fi 
oferite de către oamenii comunităţii, 
celor dragi. Ştim că pentru acest 
eveniment, magazinele sunt pline 
de obiecte tentante, mult mai 
strălucitoare, la preţuri mici.
Dar nici unul nu se compară cu un 
îngeraş făcut de un copil. Poate 
că el nu va purta numai mesajul 

“Sf.Valentin” ci mesajul sfânt, 
binecuvântat de Dumnezeu: SĂ NE 
IUBIM FAMILIA, SĂ-I IUBIM PE 
SEMENII NOŞTRI.
Vă invităm să beneficiaţi de această 
oportunitate venind la 
biserică, în basement, 
începând cu duminică  27 
ianuarie, şi să cumpăraţi 
aceste mici “mesaje”, 
pentru că banii rezultaţi  
în urma a mai multor 
astfel de acţiuni, vor fi 
destinaţi unui proiect 
promiţător despre care o 

să vă oferim amănunte în curând.
Vă aşteptăm cu mult drag,

Violeta Şindile
profesoară Şcoala Duminicală

Felicitări create de copii
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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

Orice conştiinţă care vrea să reziste în 
identitatea sa şi să înfrunte loviturile perfide 
ale jocului politic din zilele noastre are 
nevoie de temeiuri clare. Unul se găseşte 
în versurile lui Dan Verona „Poet român cu 
singura avere / Această limbă dulce-n care 
scriu...”
Poţi trăi bine în orice parte a lumii, dar 
legătura cu limba în care te-ai născut se 
rupe doar la moarte. Limba, în memorie, e 
ca umbra de care nu te poţi rupe. Oricât i-ai 
sta împotrivă, în vis, în durere, pe pragul 
morţii, limba naşterii va învinge. Credinţa 
creştină la strămoşii noştri s-a exprimat de 
la început în limba poporului. Nimic n-a 
înlăturat cuvintele mari ale credinţei, deşi 
valuri cumplite s-au abătut asupra fiinţei 
neamului, care n-a vrut să depindă de centre 
religioase, ci de voinţa dumnezeească. 
N. Stăniloae ne face să înţelegem ceea ce 
pare minune: „...misionari, care nefiind în 
legătură cu Roma, nu ne-au adus termeni 
consacraţi acolo, ci învăţând limba 
poporului de aici, ca să-i poată predica, 
au ales din graiul lui pentru prima dată 
cuvintele corespunzătoare pentru noţiunile 
creştine.” Credinţa în Sfânta Treime, bazată 
pe Învierea şi Înălţarea Domnului după 
întruparea pământească din fecioară, vine 
de la Făcătorul nostru, pe care-L mărim în 
biserică prin rugăciune. Pentru comparaţie, 
amintesc că şi limba engleză a preluat 
cuvinte din vocabularul religios al Romei: 
ressurection, Trinity, virgin, exaltation, 
ecclesia, glory.

Episcopii din dreapta Dunării, dintre 
care amintim, fără ordine preconcepută,  
pe Valens din Oescus, Ursachi din 
Singidunum, Dacus din Scupi, Vitalis din 
Aquae, Eutheriu al Sirmiului, Amantiu 
din Vinimacium, Zosim din Horreum 
Margi, Calvus din Castra Martis, Silvestru 
din Ratiaria (am subliniat prenume 
semnificative) etc. şi cei din stânga 
fluviului, pe care mai puţin îi cunoaştem 
după nume, între care Teofil al Goţiei 
şi Ulfila din zona Buzăului, s-au ostenit 
pentru credinţă în vremea secerişului lor 
într-un limbaj liturgic pe care-l păstrăm şi 
azi. Mulţi dintre ei s-au format în mânăstiri, 
centre de cultură religioasă, cum au fost 
cele ale călugărilor sciţi. 
„Gloria omului e de a se cheltui sub raport 
strict biologic pentru nimic.”(M. Ralea) 
Gloria creştinului este de a trăi pentru 
veşnicie. Sentimentul religios, de-a lungul 
vieţii, întăreşte caracterul, a determinat 
participarea largă la trăirea tuturor 
momentelor esenţiale din existenţa omului 
şi a unit o colectivitate nu doar în vremuri 
grele.
Ion I. C. Brătianu spunea: „Generaţiile 
vor râvni la zilele pe care le trăim.” Nu 
interesează împrejurarea în care se făcea 
această afirmaţie. Astăzi nu putem vorbi 
cu atâta încredere. Ştiu de ce nu avem 
o asemenea tărie. Cred că majoritatea 
românilor gândeşte ca mine.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

CĂLUGĂRII SCIŢI şi
EPISCOPII DIN DREAPTA 

DUNĂRII

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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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

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

Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent

EMIL BALEA Your Financial Security Advisor
Asiguraţi familiei dumneavoastră confortul şi siguranţa 

financiară de care au nevoie!
Planificare financiară:

- Asigurări de viaţă şi în caz de incapacitate de muncă;
- Planificarea ieşirii la pensie;
- Investiţii (fonduri mutuale, segregate, RESP, RRSP, etc);

519-781-2069“When you fail to plan, you plan to fail!”
Nu lasati intamplarea sa va influenteze viitorul!

- Licenta FSCO # M11002192/10185
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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

CANAM DRIVERS caută şoferi AZ pentru:
Asigurare colectivă după 3 luni. 
Cerinţe: minim 1 an experienţă.

Info la: 1866 258-0015, 
kpaynter@canamdrivers.com 

www.canamdrivers.com

- 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.

Mesaj Publicitar
Compania Euro – Concept,
vine pe 
piaţa 
restaură-
rilor şi 
reno-
vărilor 
în construcţii din Canada, cu o 
abordare diferită şi modernă. Acest 
atuu ne permite să ne adaptăm celor 
mai diverse cerinţe ale clienţilor noştri 
şi să oferim cele mai competente 
sfaturi în domeniu. În situaţia în 
care doriţi să convertiţi o podea 
a casei dumneavoastră sau să vă 
gândiţi la o renovare, care să aducă o 
imagine modernă şi durabila a casei 
dumneavoastră, vă stăm la dispoziţie 
cu un sfat profesional, o paletă largă 
de sugestii şi un preţ competitiv. Acest 

lucru este posibil, datorită experienţei 
în domeniu, de peste 10 ani în 
renovări, în Marea Britanie şi peste 11 
ani în Canada, care reprezintă o carte 
de vizită ce ne obligă la o calitate 
ireproşabilă în domeniu.
Lucrări pe care le efectuăm la 
solicitarea clientului:
1. Instalare parchet (stejar, arţar şi din
    lemn exotic)
2. Instalare laminat de toate tipurile
3. Lucrări în granit (countertop pentru 
bucătărie şi diverse aplicaţii)
4. Lucrări în marmură
5. Lucrări cu piatră într-o largă
    varietate
6. Faianţă şi porţelan
7. Design pentru băi şi bucătării sau
 reconstrucţia lor totală. Oferim soluţii 
integrale pentru renovări de băi

8. Modele de instalare a plăcilor
    ceramice şi din piatră sub un design 
    european
9. Instalare de parchet şi laminat 
care crează o iluzie optică în scopul 
de a oferii mai multă spaţialitate 
încăperilor unde sunt instalate
10. Finisări de excepţie

Estimarea lucrării este gratuită şi 
veţi beneficia de un preţ competitiv, 
cu un discount semnificativ, pentru 
materialele necesare lucrării.

Ionuţ şi Andrei

519-729-0391 – Ionuţ
(ionut_ene@rogers.com)
519-505-2296 - Andrei
(andcos50@yahoo.com)

Facebook: Euro-Concept

KITCHENER - asociaţia ARTA
Sunteţi invitaţi să luaţi parte la Adunarea Generală 

a Asociaţiei ARTA,

Joi 31 Ianuarie 2013 ora 18:30 la 63 Courtland Ave E în 
Kitchener - la sediul asociaţiei.

Agenda adunării /Ordinea de zi
- 6:30 PM Cocktail
- 7:00 PM Activitatea Asociaţiei pe anul 2012 - Dare de 
seamă prezentată de Mirela Bănică-Stănei, Preşedinte
- 7:30 PM Situaţia anului financiar 2011-2012 - prezentată 
de Florica Silaghi, Contabil
- 7:45 PM Alegerea noului Executiv - Sunteţi invitaţi să 
alegeţi sau să fiţi aleşi în noul Executiv ARTA.
Candidaturi se primesc până în 31 Ianuarie.
Posturile pentru care se vor face alegeri anul acesta sunt
Vice-Preşedinte, Casier, Responsabil Nou-veniţi, 
Responsabil Sportiv, Responsabil Cultural.

Cu Stimă,
Executivul ARTA
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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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Alexandru Tuceac - participant
“Sâmbătă 12 ianuarie am participat pentru prima 
dată la Revelionul Seniorilor organizat în sala 
Centrului Cultural Românesc din kitchener. Îmi 
plăcuse masa festivă organizată pentru seniorii 
din Triunghiul de Aur în preajma Crăciunului 
(5 decembrie 2012) şi am fost curios să văd şi 
modul în care cei de vârste apropiate de a mea 
sărbătoresc venirea Anului Nou la acest Revelion 
al Seniorilor. 
Împreună cu prietenii noştri, am sosit cu o oră 
înainte de momentul stabilit pentru începerea 
programului pentru a avea posibilitatea să 
ne alegem locuri de unde să putem urmări 
programul artistic ce urma să se desfăşoare. 
Prima surpriză: deşi ne aşteptasem să surprindem 
febra ultimelor pregătiri şi, eventual, să ajutăm 
şi noi pe organizatori, totul în sală fusese deja 
aranjat: mesele cu veselă, tacâmuri şi flori, 
instalaţiile de sonorizare, ornamentaţia sălii şi – 
lucru deosebit de important – un spaţiu generos 
pentru dans. Chiar de la intrare ni s-au împărţit 
biletele pentru tombolă, iar pe mese ne aşteptau 
chestionarele pregătite şi taloane de participare 
pentru încă o tombolă.
Mâncarea servită a fost mai mult decât suficientă, 
având în vedere faptul că toţi participanţii 
prânziseră deja. Ceea ce ar trebui însă subliniat 
în mod special a fost atât calitatea ei, apreciată 
în mod elogios de cele trei “gospodine-soacre” 
de la masa noastră, cât mai ales felul în care a 
fost servită de voluntarele îmbrăcate extrem de 
îngrijit, ca să nu mai vorbim de surpriza plăcută 
pe care am avut-o şi noi şi ele recunoscându-
ne reciproc. Până la urmă, impresia cu care am 
rămas nu a fost aceea că am fi servit masa la 
un restaurant, ci că am participat la o “vizită în 
familie”. 
Cele doua tombole organizate – atât aceea 
pe baza tichetelor distribuite la intrare, cât şi 
cea pe baza chestionarelor găsite la mese – au 
suscitat un viu interes printre participanţi, şi nu 
atât prin dorinţa de a câştiga neapărat ceva, cât 
prin curiozitatea – “Care dintre prietenii noştri a 
mai câştigat?” – majoritatea participanţilor fiind 
vechi cunoştinţe. Câştigători la prima tombolă 
au fost foarte mulţi – numai la masa noastră cu 
trei perechi de pensionari au fost două câştiguri! 
Evident, noi, participanţii am avut bucuria 
câştigurilor, dar trebuie menţionată în primul 
rând generozitatea sponsorilor care au contribuit 
cu acele numeroase cadouri.
Şi, ca şi când nu ar fi fost destule premii la 
tombole, la plecare toţi, absolut toţi participanţii, 
au primit cadouri din partea organizatorilor. O 
surpriză deosebit de plăcută pentru noi a fost 
faptul că la reuşita Revelionului nostru, pe lângă 
sponsorii deosebit de generoşi, au contribuit şi 
ambele biserici româneşti din Kitchener.
Programul artistic, migălos pregătit de 
organizatori a cuprins momente de neuitat, 
şi totul a fost LIVE, fără nimic preînregistrat 
şi proiectat apoi pe vreun ecran sau reprodus 
pe vreun casetofon. Ne-am putut bucura de 
dansurile executate de cele trei grupe de vârstă şi 
experienţă diferite ale şcolii de dans conduse de 
Alexandra Sevastianova, dar şi de dansurile de 
înaltă maiestrie executate de dumneaei împreună 
cu partenerul Ludovic Monroe, am putut să 
urmărim trei piese minunate din repertoriul de 
operă interpretate de mezzo-soprana Iasmina 
Pătacă (la pian Sabatino Vaca - dirijorul orchestrei 
simfonice din Cambridge), am ascultat cu emoţie 
două colinde vechi, interpretate de Cristi Necula, 
acelaşi care a recitat şi o reuşită poezie- fabulă.

continuare în pag.9
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continuare din pag.8
În ceea ce priveste muzica uşoară, muzica 
populară si cea de dans – distincţia nu a 
fost una netă, programul a fost deosebit 
de generos – atât ca număr de piese, cât şi 
ca varietate. În orice ordine aş menţiona 
interpreţii, nu aş face decât să greşesc. 
Fiindcă, totuşi, trebuie s-o fac, încep cu 
Rucsandra Şăulean, care ne-a delectat cu 
vechi cântece din repertoriul Ioanei Radu 
şi cel al Mariei Tănase. Încă de la început, 
interpreta ne-a fermecat cu calităţile-i vocale 
deosebite, interpretând fără acompaniament o 
melodie tradiţională. M-a bucurat şi faptul că 
dumneaei ne-a reamintit că anul acesta se va 
aniversa centenarul naşterii Mariei Tănase. 
Am rămas plăcut impresionat şi de atenţia 
cu care solista a urmărit cuvântul de salut al 
doamnei Tatiana Popa, consulul României la 
Toronto: reţinând că, înainte de a fi numită la 
Toronto, dumneaei a fost consul al Romaniei 
la Cernăuţi şi a rămas puternic legată afectiv 
de românii de acolo, Ruxandra Şăulean, a 
inclus în programul prezentat şi un cântec 
bucovinean, dovedind – dacă mai era nevoie 
– că, departe de plaiurile natale, diferenţele 
regionale nu numai că nu ne despart, ci 
conferă o savoare suplimentară conştiinţei 
noastre etnice. Dar, “last but not least”,  
Simion Ciobanu care, alături de fiul său 
Toni Ciobanu a interpretat frumoase melodii  
populare, precum şi  Raul Dudnic împreună 
cu Gilmar Oprişan, cei doi interpreţi care au 
“electrizat” întreaga asistenţă, au prezentat 
cântece populare, melodii de muzica usoară 
şi de dans, creând o atmosferă de neuitat.
În ceea ce priveste dansul, aş putea spune că 
am constatat două faze succesive, delimitarea 
lor în timp nefiind, totuşi, una foarte clară: 
la început, Raul şi Gilmar i-au “stârnit” pe 
pensionari, pentru ca mai apoi dumnealor să 
fie entuziasmaţi de antrenul de care au dat 
dovada seniorii. 
Deşi, intrând în sală, remarcasem cât de mare 
era spaţiul rezervat pentru dans, acesta s-a 
dovedit a fi de multe ori insuficient pentru cei 
mulţi care doreau să danseze: la un moment 
dat, au fost create două hore concentrice! 
Exceptându-i pe cei care au ţinut să participe 
la petrecere, chiar dacă trebuiau să se sprijine 
în baston, presupun că niciunul dintre 
participantţi nu îşi mai amintea cu precizie 
vârsta...
Ca o impresie de ansamblu, deşi, dacă stau să 
mă gândesc bine, pregătirea întâlnirii noastre 
a presupus un efort intens şi îndelungat, 
profesionalismul de care au dat dovadă 
organizatorii, a făcut ca totul să pară a fi fost 
doar o joacă.
Mulţumim din suflet organizatorilor, 
sponsorilor, voluntarilor şi tuturor celor care 
au contribuit la reuşita acestei petreceri de 
neuitat!”

Înregistrarea video a evenimentului a fost 
asigurată de Ştefan Russu care a transmis 
online în direct evenimentul folosind o 
tehnică actuală de înregistrare cu 4 camere 
video. Înregistrarea video va fi disponibilă pe 
DVD, contra cost la numărul de telefon 519-
572-3192 în curând, dar până atunci puteţi 
urmări înregistrarea online la adresa: https://
new.livestream.com/accounts/604718/
RevPens2013
Pozele se pot gasi la adresa: http://www.
facebook.com/agendaromaneasca

persoanele care au servit la mese

bucătariiei au ajutat în bucătărie

sponsorii

sponsor alături de prezentator

REVELIONUL PENSIONARILOR - Kitchener 2013
KITCHENER - Revelionul Pensionarilor
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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.

REVELIONUL PENSIONARILOR - Kitchener 2013



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: Riscul fizic este prezent cu 
posibilitatea unor incidente generate de 
propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: Eşti 
gata să-ţi asumi responsabilităţi, îţi iei 
angajamente mature prin care demonstrezi
partenerului că vrei ceva de viitor. Financiar:
Investeşti mult în confortul casei.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit de 
vlagă, nopţile nu te odihneşti din cauza 
insomniilor. Dragoste: În general relaţia 
merge foarte bine, cu multe momente de 
satisfacţie sentimentală. Financiar: Banii nu
vor fi cheltuiţi la voia întâmplării, ci acorzi 
o mare atenţie rezervelor disponibile şi 
utilităţii planurilor pe care le faci.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O boală mai veche dă semne de 
vindecare şi revenire la normal. Dragoste: 
Fii pregătit să trăieşti evenimente tandre, 
de un romantism aparte, ce te vor face să 
spui că eşti fericit, că iubeşti şi eşti iubit 
aşa cum ai visat. Financiar: Vei cunoaşte o 
amplificare la nivel material şi devii cu un 
pic mai bogat ca în alte perioade ale anului.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti predispus spre boli legate de 
mediile aglomerate: viroze, gripe, răceli. 
Dragoste: Eşti tentat să reiei o relaţie mai 
veche sau cel puţin mintea îţi zboară în 
trecut. Ascultă-ţi intuiţia care îţi spune că 
nu trebuie să te grăbeşti în luarea deciziilor 
pe plan sentimental. Financiar: Te poţi baza 
oricând pe banii partenerului de viaţă sau ai 
rudelor apropiate.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Oricât de favorabil ar părea acest 
sfârşit de an, totuşi, nu risca. Dragoste: 
Toate porţile îţi sunt deschise şi pe oricare 
dintre ele ai intra, poţi să găseşti fericirea. 
Financiar: Percepţiile îţi sunt atât de 
acute, încât simţi mirosul oportunităţii, iar 
instinctul te poartă drept către cele mai 
avantajoase situaţii.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Fii extrem de atent cum manevrezi
obiectele cu factor de risc. Dragoste: 
Mergeţi mai departe umăr la umăr, fără 
pasiunea de la început sau fără sentimentele 
care te făceau să-ţi pierzi minţile. Financiar: 
Totul este calm şi bine

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În perioada imediat următoare ai 
grijă de tine, e rost de tensiuni care îţi pot 
afecta şi sănătatea. Dragoste: Puterea ta de 
seducţie stă în forţa cuvântului (scris sau 
vorbit) şi în inteligenţa cu care îţi pui la cale 
strategiile de învăluire. Financiar: Acesta 
pare să fie spaţiul celor mai mari realizări, 
şansă să primeşti o sumă de bani.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Este important să îţi dozezi 
bine forţele şi să încerci să te eliberezi de 
tensiuni. Dragoste: Dragostea pare să fie 
comoara cea mai de preţ a acestui început 
de an, având parte de sărbători romantice, 
în care cel drag îţi va oferi pe tavă tot ce 
îţi doreşti. Financiar: Perioadă generoasă în 
bani şi cadouri.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Te prezinţi excelent: fizic puternic, 
moral şi mai şi, dar nu exagera la petreceri.
Dragoste: Farmec, bună dispoziţie, 
eleganţă, magnetism sexual - o mulţime 
de atuuri care te fac de nepreţuit în ochii 
sexului opus. Financiar: Banii vin, dar vin 
numai din muncă, din acele eforturi care 
te consumă, aşa că gândeştete de două ori 
înainte de a-i risipi.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Imunitatea este scăzută, bolile 
pot apărea mai uşor. Dragoste: Suferinţa, 
decepţia, chiar şi despărţirile pot face parte 
din peisaj, dar poate e vorba doar de nevoia 
de a schimba ceva drastic în relaţia ta cu 
partenerul. Financiar: Situaţia se prezintă 
cam îngrijorător.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai o inclinaţie către excese 
care poate antrena diverse neplăceri - nu 
mari, dar sâcâitoare. Dragoste: Pot apărea 
probleme majore în relaţia pe care o ai, 
datorită tendinţei tale de a critica excesiv. 
Financiar: Cu toate eforturile depuse, nu 
se produc tranzite semnificative care să-ţi 
influenţeze situaţia. 
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Deocamdată eşti bine, dar 
oboseala şi stresul se acumulează. Dragoste:
Atenţie la ce spui şi la felul în care te 
comporţi, că pot apărea probleme cu 
partenerul de viaţă. Financiar: Succesul tău 
va depinde de stabilirea cât mai rapidă a 
unei ordini de priorităţi.

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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TRADIŢIONALUL BAL AL VÂNĂTORILOR
Organizat de Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener, va avea loc la

Polish Legion, 601 Wellington Street N,
Kitchener, ON, N2H 5L6

 
Preţul biletelor neschimbat: 
            $45 pentru adulţi 
            $25 pentru copii (6-12 ani)

Muzica: CmS GLOBAL ENTERTAINMENT

O seară specială cu un meniu
       vânătoresc deosebit !
- Aperitive
- Supă de fazan şi gâscă sălbatică
- Papricaş de căprioară cu pireu
  de cartofi
- Mici din carne de vânat
- Iepure la rotisor
- Friptură de pui
- Desert
   VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG !

BALUL
VÂNĂTORILOR

a 40-a aniversare
2 Februarie 2013 ora 6:00pm

Pentru bilete puteţi suna la:
Peter Scopu..........519 884 3315
Luca Lazar...........519-578-6400
Nicu Boboc..........519 219 0790

ANIVERSARe
cel mai tânăr membru al 
comunităţii româneşti (3 
ianuarie 2013). Părinţii 
Magdalena şi Tibi Ecsedi, 
bunicii (Ecsedi şi Scopu), 
mătuşile, unchii, străbunicul 
şi toate rudele şi prietenii îi 
doresc multă sănătate şi noroc 
în viaţă. La mulţi Ani !

Sienna-Elena Ecsedi



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

HAMILTON
Sărbătorirea ZILEI UNIRII
Parohia Ortodoxa Româna “Învierea Domnului” din Hamilton, vă invită la 
sărbatorirea ZILEI UNIRII ce va avea loc duminica 27 ianuarie!
10.30 – Sfânta Liturghie şi 12.30 – Masa Festivă la Casa Română

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).

ZIUA UNIRII
Duminică 27 ianuarie 2013, începând cu ora 13:00, în sala DACIA a 
bisericii ortodoxe “Sf.Gheorghe” din Toronto vor avea loc manifestări 
prilejuite de Ziua Unirii.

TORONTO



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.

KITCHENER - Nou Business

Un nou business în domeniul 
accesoriilor pentru mirese sau 
pentru orice tip de eveniment, a 
fost deschis de Delia Bistrian din 
Kitchener care în cele ce urmează 
îşi prezintă oferta:
“Mă numesc Delia Bistrian şi, din 
august 2012 am deschis Touch of 
Elegance by Del, business local 
specializat pe accesorii atât pentru 
mirese cât şi pentru diverse alte 
ocazii: Valentine’s day, revelioane, 
zile de naştere sau aniversări.
Toate accessoriile Touch of 
Elegance by Del sunt confecţionate 
manual, cu deosebită migală. 
Ofer pachete ce includ atât accesorii 

pentru mireasă cât şi pentru întreg 
bridal party: bridal and bridesmaids 
bouquets, toss bouquet, garter and 
toss garter, bridal and bridesmaids 
sashes, hair accessories (hair clips, 
headbands, headbands for babies), 
shoe clips, bridesmaids and mother 
of the bride/mother of the groom 
corsages, groom and groomsmen 
boutonnieres, father of the bride/
father of the groom boutonnieres, 
ring pillows, flower girl baskets, 
money card boxes, etc... 
Mi-am propus ca, în timp, gama de 
accesorii Touch of Elegance by 
Del să se extindă şi cu alte produse 
create manual.   

Ofer consultaţii gratuite clienţilor 
mei pe tot parcursul perioadei de 
creare. Trimit poze înainte de a 
finisa produsul, spre aprobare. 
Ofer discount la orice comandă de 
cel puţin două produse! La comenzi 
mari ce includ intreg bridal party, 
pe lângă discount-ul aferent, ofer 
gratuit garter şi toss garter!
Pentru Touch of Elegance by Del, 
satisfacţia clientului e pe primul 
plan!
Pentru detalii şi comenzi vă stau 
la dispoziţie la numarul de telefon: 
519-781-3744 sau la adresa de 
email: elegancebydel@gmail.com

Vă aştept cu mare drag!”

Un Nou Business - Touch of Elegance by Del

ONTARIO - Şcolile de Limba Română

ŞCOLILE DE LIMBA ROMÂNĂŞcoala Românească - St. Louis Centres şi-a redeschis porţile 
pentru toţi copiii comunităţii româneşti din zona Kitchener-
Waterloo. Şcoala Românească - St.Louis Centres este o 

       şcoală cu predare în limba română, cu peste 20 ani de 
activitate iar cursurile şcolii sunt gratuite. Programul orelor de 
curs se desfăşoară în fiecare sâmbătă între 9:00am şi 11:30am. 
Înscrierile pentru copii cu vârste între 4 si 14 ani se pot face pe tot 
parcursul anului şcolar, în fiecare sâmbătă fie la sediul central - 
St. Louis Adult Learning & Continuing Education Centres, Main 
Campus, 80 Young St., Kitchener ori contactându-ne la adresa de 
E-mail:    stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com.
Va aşteptăm cu drag!

Prof. coordonator Stela Mureşan

Şcolile de Limba Română 
din Toronto au început 
cursurile în noul an 2013.
Vă aşteptăm la cursuri, 
sau să vă înscrieţi copiii. 
Iar noi, profesorii,  suntem 
nerăbdători să îi învăţăm 
limba, tradiţia şi cultura 
românească.

Profesorii
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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 

KITCHENER - Revelionul Pensionarilor

REVELIONUL PENSIONARILOR - Kitchener 2013
Iasmina PătacăLa pian

Sabatino Vacca
Sponsorii

Asociaţia inginerilor AREC-SOC
au asigurat transposrtul

Sponsor
Gilmar şi Raul
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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

A
le

xa
nd

ra
 S

ev
as

tia
no

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

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting
Bunică româncă, cu rezidenţă canadiană, ofer 
servicii de baby-sitting în zona Kitchener, 
Cambridge, Waterloo.
Pentru detalii sunati la 519.894.5265

TRECEA MORARUL
PE UN DRUM CU IOV

Cu părul alb de făină,
opreşte-te, morarule!
Puţină zăbavă
şi culege-mi
fiecare boabă de grâu
din pleavă,
din paiele rupte cu copita, toiagul,
din risipiri de neghină;
opreşte-te şi umpleţi 
desagul.
Nu ştii cu El că am să 
fiu la Cină?
După frământul greu,
în două inima lui Iov 
va frânge
zicând: Acesta este 
Trupul meu!

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

V-o spun, fără bǎşcǎlie:
E-un talent, şi-asta pe bune,
Cine versuri poate scrie
Când nimic nu are-a spune!
 
De vreo lunǎ şi jumate,
Nici o strofǎ chiar n-am 
scris,
Rime am, şi pix, de toate,
Ce nu am…nimic de zis,
 
Însǎ azi, veni de sus
Parcǎ o hemoragie
De catrene ce le-am pus
Într-o mică poezie;
 
Acum, de rimat, rima
Poezia mea vioaie,
Însǎ mama de-o citea
Nu scǎpam fără bǎtaie,

Dar ce-am zis, cǎ la derutǎ
S-o trimit la un ziar,
Curios cam câţi la sutǎ
Mǎ vor înjura mǎcar,
 
Ori sǎ-mi spunǎ cel puţin
Sǎ mǎ las, nene, de scris,
Plini de draci şi de venin
Cǎ-n poem nimic n-am zis;
 
Iatǎ dar c-am fost şocat,
Versurile mele-apoase,
Criticii le-au comentat, 
Parcă se înviorase:
 
Ce metafore, culoare,
Ce imagini paralele,
Ce condei, ce-ndemânare,
(Şi-asta pusǎ-n ghilimele)
 

Ce aprecieri, ce stimǎ,
Viaţa-mi devenise rozǎ,
Una mi-a cerut, sublimǎ,
Sǎ-i trimit chiar şi o pozǎ,
 
Fi’ndcǎ, fǎrǎ modestie,
E-un talent, şi-asta pe bune,
Cine poate versuri scrie
Când nimic nu are-a spune!

Valeriu Cercel    
Hamilton

E UŞOR A SCRIE VERSURI… ANIVERSARe

La mulţi ani Viorica Urs, cu ocazia 
aniversării zilei de naştere, îţi urează 
familia, naşa şi toţi cei dragi.

Kumon Math and Reading Centre
of Guelph-Northeast
program suplimentar

de matematica si engleza
Succesul copilului dumneavoastră începe cu 
Kumon! Pentru un test de evaluare gratuit sunaţi 
la 226.326.1254



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA    
  INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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.

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

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

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

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

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca

www.tinanitu.com


