
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

watersofteners.c o m
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

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

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

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Luni 13 iulie - Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil * Luni 20 iulie - Sfantul Ilie * Sâmbătă 25 iulie- Adormirea Sfintei Ana *

$975

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

519-781-2929
NOU!
- Instalăm Remote Starter
- Tinted Windshield - Geamuri Fumurii 

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

25 şi 26 iulie 2015

Următorul număr apare în
23 Iulie 2015

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531
toll free:1-800-405-2299 ext.340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

sonia.mihalcea@brokerstrust.ca
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9 Iulie 2015

Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

DIRECT: 6 4 7 - 4 0 9 - 4 0 6 1

PICNICUL PETROVICENILOR
La a 61-a ediţie
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Aș vrea să fiu Grecia. Da, ați înțeles  
bine, Grecia, și nu grec. Aș vrea să 
fac un referendum în familie prin 
care să se decidă dacă voi mai 
plăti datoriile, sau ohi, adică nu. 
Cărțile de credit, ratele la casă și 
ce-ar mai fi, toate șterse, rase, duse. 
Ce se întîmplă în și cu Grecia, este 
ceva mult prea complex pentru a 
comenta în cîteva 3 minute. Dar 
a zgîria un pic suprafața… de ce 
nu? Grecia a acceptat să fie și este 
parte dintr-o echipă, o uniune cu 
legi proprii de funcționare, valabile 
pentru toți jucătorii.  Atunci cînd 
trebile elene mergeau cît de cît 
bine, regulile și legile uniunii erau 
folositoare. Acum că merg prost, 
gata, ne-am supărat și vrem alt 
regulament. În spiritul bimilenarei 
democrații, primul între miniștri a 
organizat un referendum. Mie mi-a 
părut un fel de fugă de răspundere. 
Adică, să ia poporul decizia, nu eu, 
primul ministru care am fost ales ca 

să decid tocmai chestiuni d-astea, 
importante. Să decidă boborul. 
Ceeace nu a fost cazul în trecutul 
apropiat. Pînă acum politicienii 
decideau ce, cum și mai ales cît. 
Să mai amintesc și de cuvîntul ăla 
urît care bintuie pînă și cele mai 
solide democrații? Corupția. Un 
guvern vine, pleacă. Un politician, 
așișderea. Asta se știe. Nimeni 
nu-i bătut în cuie pe scaunul 
ministerial sau parlamentar. D-aia 
fierul trebuie bătut cît e cald și 
după… potopul. Să nu ne facem 
iluzii că doar grecii sînt în situația 
asta. Revenind, am rezolvat cu 
datoriile. În urma referendumului  
s-a decis în familie să nu se mai 
achite datoriile. Votul decisiv 
a fost al cățelului care a ridicat 
lăbuța la vederea unui biscuite. 
KALINYCHTA.

Fi-aş Grecia

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta 
la ora 12 la prânz şi se reia luni la ora 12 şi miercuri la ora 

9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

Insurance Broker, Membru ADVOCIS
INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Mămuca, odrasla 
şi mândria 
prostească

De când s-a terminat bacul cum-necum, 
oraşul, Facebook-ul şi lifturile crapă 
de atâtea mame care împroaşcă lacrimi 
de emoţie. Pasămite copiii lor au luat 
examenul. Interlocutorii ţopăie de bucurie 
şi solidaritate, respectiv dau like-uri.
O vecină m-a oprit zilele trecute să-mi 
spună că n-a fost în viaţa ei mai fericită: 
băiatul ei a luat bacalaureatul şi chiar cu 
note mari, 5.85, 6.40 şi 6.25. La început 
am râs, credeam că faza cu notele mari e o 
glumă cu profund caracter autoironic, vorb-
aia. Dar imediat după asta, nu ştiam cum să-
mi înghit la loc hăhăiala, tocmai efectuasem 
o gafă. Ea chiar era mândră, vorbea cât se 
poate de serios. Am felicitat-o călduros şi 
m-am evaporat până nu-mi trăgea o geantă-n 
cap. Pe Facebook, toate mamele ale căror 
loaze au luat bacul, printr-un miracol, s-au 
întrecut în a etala notele progeniturilor. 
Aproape nicio medie nu trecea de 6.40, 
cam aşa. Una se lăuda că, drept recompensă 
pentru geniala prestaţie a puiului ei la 
examen, i-a cumpărat maşină. Cu ani în 
urmă, dacă te procopseai cu asemenea 
medie, nu numai că nu-ţi lua nimeni 
maşină, dar mâncai şi-o cafteală plină de 
elocvenţă. Însă cine suntem noi, boşorogii 
de azi, ca să judecăm mlădiţele parveniţilor 
duşi cu capul, care îşi imaginează că le 

fac un bine copiilor dacă-i pupăcesc de 
câte ori reuşesc să treacă în sfârşit clasa? 
Adevărul e că noi avem doar argumente 
care ăstora de azi li se par penibile. Mai 
zici şi-aşa: într-o lume în care orice bou 
încălţat şi orice ţoapă repetentă (dar cu 
fund premiant) sfidează copiii serioşi, cam 
ce pledoarie ar putea aduce mama sau tata, 
ca să-i îmbrâncească spre şcoală? Lucruri 
pentru care cândva părinţii intrau în asfalt 
de ruşine au ajuns azi poveşti bubuite prin 
megafon în tot târgul: al meu deştept, a luat 
5.30, a mea a luat examenul la agenţia de 
fotomodele, a mea a terminat zece clase şi 
s-a măritat cu un prostovan bogat! Aplauze 
generale, zaiafet şi beţie festivă. Am auzit 
o mămucă leşinată de mândrie că fiul ei are 
un job bun în Spania, la o mare corporaţie - 
fiindcă aşa este el, un adevărat profesionist. 
Şi, ca să ne facem o idee despre cât de sus a 
ajuns beizadeaua, ne-a adus şi argumentul: 
patronul îl plăteşte atât de bine şi îi dă atâta 
amar de concediu, încât el vine în România 
în fiecare lună. Şi niciodată nu-i cu mâna 
goală, e băiat bine crescut, aduce acasă 
cel puţin o maşină şi câteva camere video 
şi laptopuri! Şi nu aduce orice laptopuri, 
mânca-l-ar mama, ci din alea bune, care au 
deja instalate pe ele poze cu diverse familii.

Simona Catrina

TORONTO

Parohia Ortodoxa Romana “Sf. Prooroc 
Ilie’’ din Richmond Hill vă invită la Hramul 
Parohiei, Duminica 19 Iulie 2015 la adresa:
5592 Aurora Sideroad, Ballantrae 
Community Centre, Stouffville, ON,                          
L4A 7X3    Hwy48/Aurora Rd.

Din Programul zilei:
10-12pm -Sf. Liturghie
4pm - Şampania alături de generoşii 
sponsori
5pm -Tombola cu premii şi Tombola 50/50
Premierea echipelor de fotbal cu trofee 

şi diplome. Până în prezent şi-au anunţat 
participarea 8 echipe:
SC Romania, SC Transilvania, SC 
Victoria, Romania Richmond Hill, Poli 
Toronto, Farul Constanta, FC Toronto, FC 
Ferentzvaros.

Muzica live cu Florica Tigau şi Dan Florea   
& Dj Gabi.

Alte activităţi pe durata zilei:
Concursuri cu premii pentru copii, mini 
fotbal pt. copii 6-16 ani, volei, tenis de 

câmp, tenis cu piciorul, distracţie la maxim 
în castelul gonflabil.
Cine are şah sau table, poate să le aducă, 
pentru organizarea unui campoinat.

Din meniul zilei: Ciorba de burtă, mici, 
cabanoşi de pui, salată de varză, gogoşi 
şi alte delicatesuri. Băuturi alcoolice şi 
răcoritoare.

Intrarea şi parcarea este gratuită.

Pentru că este luna lui Cuptor, puteţi să vă 

aduceţi umbrele de soare.

Fondurile rezultate în urma acestui 
eveniment vor intra în contul Parohiei 
noastre.

Pr. Ciprian Paşca alături de Consiliul 
Parohial şi grupul de sprijin, vă aşteaptă cu 
drag!

Pr. Ciprian Pasca
416-667-1436

www.bisericasfantulilie.com

HRAMUL Parohiei Ortodoxe Române ”SF. PROOROC ILIE” din Richmond Hill

Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario College of Teachers, am predat la 
nivel de French Immersion şi Core French. Posed materiale didactice moderne, 
cărţi pentru aprofundarea lecturii, jocuri în limba franceza, filme, etc. Pentru 
mai multe detalii sunaţi la 519-741-8395.
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222 or 1 (866) 602-9555

CÂMPUL ROMÂNESC

- veniţi cu mic cu mare la o mare sărbătoare
- preparate româneşti, mici, fripturi, cârnaţi la bbq şi un bar asortat 

DJ Mike din Kitchener ne va delecta cu un program muzical pentru 
toate gusturile din repertoriul românesc şi internaţional.

Câmpul Românesc oferă facilităţi pentru toate vârstele.
Adulţii şi copiii se vor bucura de un minunat bazin de înot.

Vă rugăm să vă aduceţi scaune pliante şi mese de camping “just in 
case”.
Puteţi petrece un Weekend de neuitat la Câmpul Românesc.

INTRAREA: $5.00 /ADULT;
                      $3.00/COPII 7 – 14 ANI
                
Pentru informatii vizitati:  www.campulromanesc.ca  

sau sunati la; 905-575-5048 pentru Hamilton,
                      905-265-9884 pentru Toronto

HAMILTON, ONTARIO Organizează

SĂRBĂTOARE 
CÂMPENEASCĂ

La
CÂMPUL ROMÂNESC 

19 Iulie 2015

NEWMARKET

-Sâmbătă, 25 Iulie 2015, Taina Sfântului Maslu săvârşită 
de P.S EPISCOPUL IOAN CASIAN în PREZENŢA UNUI 
SOBOR DE PREOTI de la 06:00 Pm.

- Duminică, 26 Iulie 2015, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
ARHIEREASCA de la 12:30 Pm. Sărbătoarea Hramului, 
Masa Festivă ÎN CURTEA BISERICII de la 03:00 Pm.
Adresa: 227 Church Street, Newmarket, ON L3Y 4C5

Preot Mihail Cristea
416-897-3111

Biserica Ortodoxă Română “Sf.Cuvioasa Parascheva” din 
Newmarket vă invită la

HRAM

CAMBRIDGE

În data de 26 iulie 2015 între orele 12:00pm - 
4:00pm la CAMBRIDGE HYUNDAI (1962 Eagle 
Street North, Cambridge, ON, N3H 0A1) Nicolae 
Raiciu şi personalul de la acest dealer auto vor oferi 
GRATUIT tuturor celor prezenţi barbeque, sucuri 
şi Face Painting pentru copii.

Pentru membrii comunităţii româneşti se vor pune 
în vânzare toate maşinile din gama Hyundai la un 
preţ foarte accesibil (numai 3% peste invoice).  
Avem  0% interest pentru Veloster, Accent, Elantra, 

Sonata şi 0.99% pentru Tucson şi Santa Fe. Aceste 
preţuri sunt valabile pentru toate maşinile 2015.

Vă aşteptăm pe data de 26 Iulie la ora 12:00pm cu 
toată familia la un Barbeque şi sucuri reci.
“3% OVER INVOICE” valabil numai pentru 
membrii comunităţii române

HUGE SALE FOR ROMANIAN COMMUNITY, 
HERE AT CAMBRIDGE HYUNDAI o Duminică 
rezervată în exclusivitate pentru români.

Free Barbeque
26 iulie 2015
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

AURORA

Asociaţia Seniorilor
din Aurora

Seara zilei de 7 iulie 2015 a însemnat pentru 
credincioşii Parohiei “Sfinţii Patruzeci de 
Mucenici”, Aurora, Ontario, o sărbătoare 
a Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion de 
la Halmyris (Murighiol), ale căror sfinte 
moaşte se cinstesc în biserica noastră, 
dublată de bucuria unei prime acţiuni a 
Asociaţiei Seniorilor care ne-a invitat la 
o Seară de Film dedicată vieţii Părintelui 
Arsenie Boca.
Mai întâi de toate, avându-l alături de noi pe 
Părintele Dan Simion Chirtu, am dat slavă 
lui Dumnezeu pentru aceşti Sfinţi Mucenici 
ai neamului nostru, cei mai vechi atestaţi de 
Acta Sanctorum pe meleagurile Dobrogei 
(anul 290 d. Hr.), care au mărturisit cu 
preţul vieţii credinţa în Mântuitorul Iisus 
Hristos în timpul împăratului Diocleţian. 
Am săvârşit, aşadar, Acatistul Sfinţilor 
Mucenici şi Doctori fără de arginţi Epictet 
şi Astion şi ne-am închinat sfintelor moaşte 
ce au fost descoperite din voia Celui de Sus 
la 15 august 2001 în vechea cetate Halmyris 
din Judeţul Tulcea. Prin bunăvoinţa I.P.S. 
Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în luna 
decembrie 2009 Biserica Ortodoxă Română 
din Aurora a primit părticele din moaştele 

acestor sfinţi, spre păstrare şi închinare.
Momentele de înălţare sufletească 
au continuat cu vizionarea filmului 
documentar “Părintele Arsenie Boca - 
Omul lui Dumnezeu”, în regia lui Nicolae 
Margineanu (regizor şi producător). Au 
participat alături de membri Asociaţiei 
Seniorilor parohiei noastre şi alţi 
binecredincioşi creştini, de toate vârstele, 

care s-au dorit a fi părtaşi unei seri 
duhovniceşti de excepţie. La sfârşit, ca o 
prelungire firească a emoţiei de care cei 
prezenţi am fost cuprinşi, am început a 
povesti fiecare despre împrejurările în care 
câţiva am avut privilegiul de a-l cunoaşte 
pe Părintele Arsenie sau, măcar de a fi auzit 
de viaţa şi minunile pe care Dumnezeu le-a 
descoperit lumii prin acest ales slujitor al 

Său.
Am pus început bun, zicem noi, prin 
această primă acţiune, Asociaţiei Seniorilor 
din cadrul Parohiei “Sfinţii Patruzeci 
de Mucenici” din Aurora. Din luna 
Septembrie, vom desfăşura lunar programe 
dedicate seniorilor noştri care vor consta 
în (şi nu numai): cursuri de limba engleză, 
întâlnire cu medicul de familie, sărbătorirea 
celor născuţi în luna în curs şi, bine-nţeles, 
nelipsita seară de film.
Înălţăm rugăciuni de mulţumire către 
Domnul nostru Iisus Hristos care ne-a 
învrednicit a împlini dorinţa membrilor 
bisericii noastre de a aduce în felul acesta 
un omagiu părinţilor şi bunicilor noştri care 
sunt aici şi se roagă împreună cu noi în 
“casa cea departe de casă” şi, deasemeni, 
aducem recunoştinţa tuturor celor care 
au susţinut şi voluntariat pentru succesul 
acestei acţiuni.
Slava lui Dumnezeu pentru toate!

Preot Florian Ene
647-338-6077

Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia 
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8

www.bisericaortodoxaaurora.com
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KITCHENER
Zilele de 27-28 iunie 2015, au marcat un 
eveniment deosebit în viaţa parohiei “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener 
şi anume sărbătoarea hramului bisericii, 
moment la care a fost prezent în mijlocul 
nostru Înalt Prea Sfinţitul Părinte Nicolae.
 Sâmbătă seara, Întâistătătorul 
Arhiepiscopiei noastre a săvârşit slujba 
vecerniei împreună cu un sobor de 
preoţi, în timpul căreia am avut bucuria 
duhovnicească să găzduim pentru câteva 
ore, moaştele Sfântului Ierarh Nectarie 
de Eghina, căruia ne-am închinat cu mare 
evlavie, rugându-i-ne să mijlocească 
rugăciunile noastre înaintea Tronului 
Dumnezeiesc. 
Duminică, 28 iunie 2015, s-a oficiat Sfânta 
Liturghie arhierească, în timpul cărei 
Preabunul Dumnezeu a revărsat în inimile 
noastre şi precum, în fiecare duminică şi 
sărbătoare şi ori de câte ori participăm la 
viaţa bisericii, o face, ca un izvor de lumină 
dumnezeiasca, pacea Sa cea cerească. La 
finalul Sfintei Liturghii Ierarhul nostru 
oficiază instalarea noului preot paroh 
Lucian Azoiţei şi rosteşte un cuvânt, 
care evidenţiază misiunea jertfelnică şi 
responsabilă pe care o primeşte preotul ca 
slujitor al lui Dumnezeu, atunci când i se 
încredinţează spre păstorire credincioşii.
Evenimentul se încheie cu o agapă creştină 
în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.
Cu această ocazie, dorim să mulţumim 
din inima dreptmăritorilor creştini şi 
totodată rugăm pe Domnul să răsplătească 
cu darurile Sale de pace şi binecuvântare 
tuturor celor care au fost alături de noi.

Pr Lucian Azoiţei

Parohia “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener

HRAM
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

Alexandru Feier
Doctor of Chiropractic

•  dureri de spate şi de gât 
•  durere de cap sau migrenă 
•  accidente de maşină şi whiplash 
•  afecţiuni cauzate de munca repetitivă (RSI) 
•  accidente de muncă şi sportive 
•  alevierea simptomelor artritei 
•  câmp limitat de mişcare 
•  stare generală de sănătate şi relaxare

Lucrăm cu toate 
companiile de Extended 
Health Benefits.
Motor Vehicle Accident 
Insurance claims şi 
WSIB claims!

(519) 571-0544
278 Lawrence Avenue

Kitchener, ON, N2M 1Y4

KITCHENER
Biserica “Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener” (2150 Bleams Rd) vă invita la

PICNICUL de VARA
                    Duminică, 26 Iulie 2015 , începând cu ora 12:30

După Sfânta Liturghie, în rondoul din faţa Centrului Cultural Banatul, vă invităm să 
petrecem o zi frumoasă cu mici, ceafă de porc la grătar, salată de varză, bere, sucuri şi 
delicioasele clătite cu ciocolată sau gem. În caz de vreme nefavorabila  picnicul se va ţine 
în sala mică a Centrului Cultural Banatul. Vă aşteptăm cu drag, să ne închinăm, să dăm 
slava lui Dumnezeu şi apoi să ne bucurăm de o zi minunată!

Consiliul Parohial

AURORA

Sâmbătă, 15 August 2015, de Sfânta Marie 
Mare, de la ora 12:00 am, după Sfânta 
Liturghie, Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 de 
Mucenici” din Aurora vă invită la Picnic. 
Va avea loc la Simeon Park Magna, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Este un bun prilej să ne bucurăm şi să-i 
sărbătorim cum se cuvine pe cei care s-au 
născut de Adormirea Maicii Domnului şi pe 
cei ce îşi serbează ziua numelui!
Vă așteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, bere 
și alte surprize. Parcul oferă facilități pentru 

toate vârstele: terenuri de fotbal, tenis, 
volei, baschet, piscină pentru copii și adulți, 
spații de joacă și plimbări pe malul lacului.
Intrarea în parc costă $5/ mașină.
Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru renovarea basement-ului bisericii 
noastre la care trebuie urgent făcută 
hidroizolaţia (waterproofing). Vă mulţumim
pentru suport şi generozitate!

Cu multumiri,
Pr. Florian Ene 
647-338-6077

Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 de Mucenici” din Aurora vă invită la

Picnic

HAMILTON

Dragi prieteni,
Vă invităm la picnicul comunităţii române 
din Hamilton şi împrejurimi organizat de 
parohia “Învierea Domnului”, duminică 19 
iulie 2015, ora 11am.
Picnicul de Sf. Ilie din acest an va avea loc 
la ferma din Ancaster, Book Road West, 
#2148.
Se vor servi mititei, cotlete, piept de pui,

bar, tombolă, muzică românească!

Intrarea şi parcarea – gratuită!

Vă aşteptăm împreună cu familia şi 
prietenii dumneavoastra!

Organizatorii

Parohia “Învierea Domnului” din Hamilton vă invită la

Picnic
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Tel:

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

HYUNDAI SONATA 2015



KITCHENER
De 61 de ani are loc acest picnic organizat 
de românii care au sosit pe continentul nord 
american din banatul sîrbesc, mai exact din 
localitatea Petrovasîla. Aproape jumătate din 
populaţia romanească din această localitate din 
fosta iugoslavie au plecat definitiv spre America 
şi Canada cu câteva decenii în urmă. Picnicul 
organizat de aceştia cu scopul reîntâlnirii anuale, 
are loc întotdeauna la începutul lunii iulie şi, 
după cum îşi amintesc organizatorii, doar de 2 
sau de 3 ori a plouat în ziua picnicului. Organizat 
în Kitchener (sau în apropiere de Kitchener, 
Ontario, Canada) picnicul adună laolaltă românii 
din Petrovasîla stabiliţi prin toată america şi 
canada. Astăzi au sosit petrovicenii din New York, 
Ilinois, California, Chicago, Montreal, Hamilton, 
Kitchener, Toronto, Calgary, Trinidad Tobago, 
Vancouver, şi multe alte localităţi pe unde sunt ei 
stabiliţi. Picnicul a început de dimineaţă (în 4 iulie 
2015) în Kitchener la Centrul Cultural Românesc 
BANATUL cu un “frushtuk” compus din ceapă 
verde, jumeri, slănină şi brânză (respectând un 
vechi obicei din Petrovasîla), urmând apoi un 
meniu bogat cu carne de porc şi carne de miel la 
proţap, cartofi, salată, şnitzel de pui şi prajituri, 
iar seara au fost serviţi cârnaţi la grătar cu cartofi 
şi salată. Copiilor li s-au pregătit diferite jocuri 
şi surprize, iar formaţia LIVE din Montreal au 
întreţinut atmosfera cu melodii pe gustul tuturor iar 
tombola mult aşteptată a adus premii şi zâmbetul 
pe buze celor prezenţi. Obiectul mult aşteptat la 
tombolă, un televizor LCD cu diagonala de 40” 
donat de compania Dorel’s Food din Kitchener, 
prin Cristina Pekurar a fost câştigat de un 
participant din Kitchener. Cristina Pekurar a fost 
dealtfel şi sponsorul acestor imagini surprinse de 
Radu Secăşan.

PICNICUL PETROVICENILOR - ediţia a 61-a



KITCHENER

PICNICUL PETROVICENILOR
- ediţia a 61-a -
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ

KITCHENER

PICNICUL PETROVICENILOR - ediţia a 61-a



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te simţi bine, nu ai niciun motiv de 
îngrijorare în privinţa sănătăţii. Dragoste: 
Perioadă bună, relaţia cu partenerul de 
viaţă îți aduce multe satisfacţii. Aveţi şanse 
de a realiza proiecte importante împreună. 
Financiar: Din păcate Jupiter se menţine 
în mişcare retrogradă, ceea ce va menţine 
cheltuielile la un nivel ridicat.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ar fi bine să te protejezi, căldura 
și umiditatea îţi pot afecta sănătatea. 
Dragoste: Pasivitatea, aşteptarea unui 
miracol, răbdarea nu sunt suficiente pentru 
a aduce noul în viaţa ta sentimentală. 
Financiar: Fii chibzuit cu banii, deoarece 
în perioada următoare cheltuielile vor fi în 
creştere.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea indispoziţii, toane, 
scăderi de vitalitate, episoade de 
iritabilitate, insomnie sau pesimism. 
Dragoste: Nu simţi neapărat nevoia de a-ţi 
petrece timpul alături de pereche, ci mai 
degrabă alături de prieteni sau chiar în 
solitudine. Financiar: Financiar stai bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Las-o mai moale cu cafelele, 
condimentele şi alte excitante. Dragoste: 
Dacă trăieşti o pasiune aprinsă, fereşte-te 
de situaţiile compromiţătoare. Financiar: 
Dacă partenerul pune banii la un loc cu 
tine, atunci vă veţi descurca fără probleme
amândoi. Tu singur nu eşti chiar în cea mai 
bună formă financiară.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să amplifici 
tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea 
afecţiunii cât şi pe cea a nemulțumirilor. 
Financiar: Situaţia se prezintă staţionar, 
nu se produc tranzite semnificative care să 
influenţeze starea ta financiară.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai putea recupera orele de 
nesomn sau stresul cotidian prin odihnă 
pasivă, ai recâştiga ceva din rezervele de 
energie consumate în ultima perioadă. 
Dragoste: Aştepţi, răbdător, o minune.... 
Financiar: Ai ocazia să-ţi echilibrezi 
bugetul, dar nu trebuie să risipeşti.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Poţi avea unele probleme cu 
sistemul nervos, dar nu va fi nimic grav. 
Dragoste: Este o perioadă nefastă relaţiilor 
sentimentale, vei resimţi mai profund 
singurătatea sau dorul de persoana iubită. 
Financiar: Ai atât cât să te descurci bine, 
fără lipsuri sau economii.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fii prudent şi evită pericolul 
îmbolnăvirii prin contractarea unei răceli 
sau gripe. Dragoste: Noul intră în viaţa ta 
sentimentală, fie printr-un suflu proaspăt 
care te entuziasmează, fie prin şansa 
unei noi iubiri. Financiar: Ar fi bine să fii 
prudent cu banii şi să-i cheltui cu mare 
grijă. Se anunță o perioadă incertă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă excelentă, ţi 
se citeşte sănătatea pe chip ca o aură 
luminoasă. Dragoste: Relaţia cu partenerul 
de viaţă va funcţiona din ce în ce mai prost şi 
vei avea multe momente critice. Financiar: 
Începe să pui niște bani deoparte, pentru că
o să ai nevoie de un capital mai mare în 
viitor.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Te vei confrunta cu 
disfuncţionalităţi la nivelul rinichilor, 
probleme cu ochii şi posibile dureri de 
cap. Dragoste: Totul e să nu faci din banale 
neînţelegeri între îndrăgostiţi o adevărată 
dramă. Financiar: Vei putea plăti nişte 
datorii care îţi stăteau pe cap ca o povară şi 
îţi permiţi şi unele plăceri personale.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Trebuie să-ţi impui un regim 
de viaţă mai echilibrat pe termen lung. 
Dragoste: Pasiunea s-a mai stins, atracţia 
s-a mai destrămat, dar asta nu înseamnă 
că nu formaţi încă un cuplu stabil şi de 
invidiat. Financiar: În cazul în care cauţi 
un împrumut, sunt şanse să îl obţii acum.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimereşti într-un mediu în care 
tropăie viruşii şi bineînţeles că o să te 
viziteze şi pe tine. Dragoste: Pui accent 
pe raţiune, respect, fidelitate şi mai puţin 
pe emoţii şi pasiune oarbă. Financiar: Nu 
este un moment propice pentru investiţii, 
chibzuieşte bine căci altfel poţi suferi o 
pierdere sau un eşec financiar.

HOROSCOP
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ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon Campus 
- 299 DOON VALEY DRIVE, KITCHENER, N2G 
4M4, ROOM 3A509

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări imobiliare Kitchener, Waterloo, 

Baden, Cambridge şi împrejurimi
Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage, 842 Victoria St. N, 
Kitchener, N2B 3C1, office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate - 9 ani de experienţă

2005 FORD F150
4 Wheel Drive, 4.6 Engine
Power Doors, Power Windows
E-tested, Safety
Very good condition
Very well mentained
171.400 Km
No rust
$7000
Call: 519-781-2929

FOR SALE
Your Neighbourhood Realtor

Queenstone Retirement Home

www.queenstonretirement.com

Oferim All Inclusive Service, adică 3 mese pe 
zi, snack-uri, curăţenie, spălat rufe şi asigurăm 
tratamentul medicamentos. Avem doctor de 
familie care vine odată pe lună pentru consultaţii, 
sau de câte ori este nevoie. 905-549-2535346 Queenston Rd.

Hamilton

2009 Nissan Versa, S model
1.8 engine, AC, Power Doors, 
Power Windows, E-tested, 
Safety, Remote Starter, 
150.000Km, No rust,
$6400
Call: 519-781-2929



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu şi 
Patricia George-Cosh
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Kitchener
4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Agency

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

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)
41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800 Irma
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

PROLIGHTWINDOWS + DOORS

-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 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

OSHAWA

Cu dragoste frăţească, întru frica Domnului IiSUS 
HRISTOS, vă invităm la SĂRBĂTOAREA 
HRAMULUI BISERICII NOASTRE, când îl 
prăznuim pe Sfăntul Stefan Cel Mare, împreuna 
ocrotitor cu Sfăntul Ierarh Nectarie Taumaturgul.
Sâmbătă 11 iulie 2015, ora 19:00, se va oficia Taina 
Sfăntului Maslu în prezența unui sobor de preoți si a 
Preasfințitului Ioan Casian de Vicina, iar duminică pe 
12 Iulie 2015, Ziua Hramului Sfintei Bisericii, de la 
ora 10:00 a.m. se va săvărși Sfănta Liturghie oficiată 
de Preasfințitul Ioan Casian de Vicina.
Ca mărturie peste veacuri a credințelor noastre 
ortodoxe, vă asteptăm cu drag, urmănd a ne împărtăși 
de darul sfințitor al sfintelor moaște: Sf. Ierarh 
Nectarie.
Ora 12:00 p.m. Agapă Creștină de Hram.
Vă așteptăm cu dragoste frățească!
Al frăţiilor voastre rugător către Hristos Domnul

Preot Paroh Petre Busuioc                                                                                                                                          
TEL: 905-924-2324 / 905-448-3157                                                                                                                                     

www.sfstefancelmare.com
E-mail: biserica@sfstefancelmare.com

Biserica Ortodoxă Română
SFINȚII ȘTEFAN CEL 
MARE ȘI NECTARIE
261 Bloor Street East                                                                                                                                             
Oshawa, ON, L1H 3M3

Invitație la

Hramul
Bisericii Sfinții Ștefan Cel 

Mare și Nectarie
din Oshawa

P
A
R
T
Y

Zile de Naştere, Aniversări, 
Botezuri, Nunţi, Onomastici, 
Baby & Bridal Showers, 
Corporation party, etc. Sunaţi 
la

416 841-4226 iar 
noi ne vom ocupa de toate 
celelalte (locaţie, meniu, 
scenă, muzică, ring de dans, 
lumini, entertainment, photo, 
video). Putem organiza 
petrecerile în restaurante şi 
banquet-hall-uri renumite din 
Toronto şi GTA area în functie 
de amploarea evenimentului. 
MUZICA LIVE şi partea de 
entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de 
coregrafie. Calitate, Voie 
bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416-800-0832
519-594-1712

redactia@agendaromaneasca.com

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET

2.5 Mbps minim

RICHMOND HILL

Dragi credincioşi,
Cu mare bucurie duhovnicească vă invităm să luaţi parte la 
Agapa Frăţească organizată în cinstea Sfântului Proroc Ilie 
Tesviteanul, care va avea loc duminică, 19 iulie 2015.
Agapa se va desfăşura la Grădina Maicii Domnului, 526 Carrville 
Road, Richmond Hill, L4C 6E6, începând cu ora 1:30 pm. 

Preot Paroh Viorel Tencaliuc
416.909.4429

contact@sfdumitru.com
www.sfdumitru.com

Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Dumitru”

Invitaţie la 
Agapă

19 iulie 2015

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în cadrul 
Royal Conservatory of Music. Lavinia a câştigat 
numeroase premii la competiţii locale şi naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din Kitchener 
având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival

Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 3pm la 
numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail:

laviolin.vlad@yahoo.com

Lecţiile au loc în Waterloo.



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
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
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.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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, plata incepind de la 45 de cent/mile 
(echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

Nu se poate întelege cât de grea e 
despartirea, decât atunci când o fiinta 
draga pleaca de lânga noi. O cauti si 
nu o gasesti, o strigi si nu te aude, 
o astepti si nu mai vine. Colectivul 
de profesori a Scolii Romanesti si 
membrii asociatiei ORLA sunt alaturi 
de Doamna Livia Popa, la marea 
durere pricinuita de trecerea la cele 
vesnice a sotului ei drag.
 Sincere condoleante întregii familii si 
Dumnezeu sa-l odihneasca in pace pe 
cel ce a fost Dragos Gheorghe Popa.

I
N
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E
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• Cumpărări şi vînzări de case
• Investiţii comerciale si residentiale
• Închirieri imobiliare
• MORTGAGE-uri la cele mai bune rate PEAK REALTY LTD.

www.peakrealestate.com

REMUS CÎMPAN BSc, BA
Sales Representative

Cell: 519-635-6555 Office:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

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

TORONTO
Aici, atât de departe de locurile noastre româneşti, cei 
care vorbim şi simţim în limba cea dulce şi frumoasă 
de acasă, ne-am adunat cu mic cu mare, la cele 
dintâi tabere de vară în limba română din Toronto. 
Aproximativ 80 de copii de la 4 la 14 ani se adună în 
fiecare dimineaţă la Pleasant View JHS.  Bucuria şi 
nerăbdarea, se citeşte pe fiecare chip. Se înfiripează 
prietenii, se fac activităţi minunate, mici cercuri 
şi şezători din care nu lipsesc poveştile, poeziile, 
cântecele, dramatizările şi lecturile în limba română 
şi la îndemâna copiilor noştri. Desigur, în măsura 
timpului ne întrecem şi pe terenul de fotbal, învăţăm 
din arta picturii şi a desenului de performanţă, 
ne întrecem în a fi bucătari celebri la bucătărie şi 
participăm cu toţii la păstrarea Limbii şi culturii 
româneşti. 
Împreună cu profesorii, copiii noştri află necontenit 
despre evenimente mari care au marcat istoria 
noastră,  învaţă despre tradiţiile şi obiceiurile noastre 
strămoşeşti şi toate, în Limba Română.  
Cu aceste gânduri mari şi pornite din suflet, vă 
îndemn cu mare drag să continuaţi să vă aduceţi copiii 
la şcolile de Limba Română şi să păstraţi vie flacăra 
aprinsă.   
Dragi părinţi şi bunici, primiţi mulţumirile noastre 
cele după putere, pentru grija neobosită ce o purtaţi 
pruncilor dumneavoastră şi dragostea ce o arătaţi 
Limbii Române.
Alese şi din inimă mulţumiri colectivului minunat 
de profesori -Liliana Popescu, Carmen Ilie, Ortansa 
Moraru, precum şi celor trei studenţi români liceeni 
angajaţi de TDSB la această tabară - Katy Petolescu, 
Serban Boghina, Isadora Fytikas pentru pasiune, 
dragoste şi mai ales dăruirea şi munca neobosită de 
zi cu zi.
Aceleaşi calde şi din inimă mulţumiri inimosului 
colectiv de iniţiativă al părinţilor, avându-l alături 
pe inimosul D-l Viorel Rusu şi D-na Prof. Minodora 
Grigorescu, care sunt alături de toţi cei dornici să 
păstreze tot ce-i mai bun şi sfânt la români. 

Cu mult drag a scris pentru toţi,
Livia Popa

TDSB-ILE / Program Officer 

 Tabăra de vară în Limba Română din Toronto
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ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

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

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

”Ce cauți singur
sporind singurătății mele
amarul…
Poți Tu să-mi iei
gustul de sare
al lacrimei?”

Despărțitorul apelor
nu a răspuns
în nici un chip
la-ntrebare.
Cu degetul scria pe nisip
cele patru litere –
zapisul despărțirii

sângelui de apă.
Apele mării
pe rând le-au cules
și le-au ascuns cu 
cutremur
pe unde luna
nu poate să meargă..
Și totuși parcă le 
pierduseră
că mereu se-ntorceau
să le șteargă.

Numai pescărușii
se aruncau în noian de 

talaz,
și când găseau câte una
ceru-n bucăți sfâșiau
cu țipăt lucios de cuțit:
Osândit, osândit, osândit!

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

PESCĂRUŞII

Un grup de români pasionaţi de
baschet, jucăm săptămânal, joi,
între orele 20-22 într-o sală situată la intersecţia 
16th Avenue cu Leslie Street (Richmond Hill). 
Invităm alături de noi pe cei dornici de mişcare şi 
bună dispoziţie.
Pentru mai multe detalii scrieţi la emailul 
sebimas@yahoo.com

Servicii de emigrare pentru 
cei ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

Domn văduv (61 ani,1.68m) doresc să cunosc o doamnă 
româncă cu rezidenţă canadiană, de vârstă apropiată, din 
zona Kitchener-Waterloo în vederea unei relaţii serioase.
Contact: danbarsan@hotmail.com

Renovări şi Finisări interioare:
- ceramică de la $2.84/sq, laminat $1.85/sq,
- vopsit $2.00/sq,
- renovare complecta comercial, case sau
 basementuri de la $35/sq, şi altele.
Informaţii la 519-778-0311 (Alex).

Locaţiile
Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

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

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile
din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
sau
www.scoalaromaneasca.ca

OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com

KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.
com  

KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)

MILTON
Şcoala de Limba Română
Irma Coulson Public School 
625 Sauve Street, Milton
vciceu@yahoo.com

HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

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

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

Defining excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

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

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

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

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


