
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 1 sept.-Începutul Anului Bisericesc * Vineri 5 sept.-Sf.Prooroc Zaharia şi Sf.Elisabeta,Părinţii Sf.Ioan Botezătorul * Luni 8 sept.-Naşterea Maicii Domnului *

$975

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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

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

Pentru instalări 
în Ontario

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

5 & 6 septembrie

Următorul număr apare în
10 Septembrie 2015

Anul 9 - Nr.189
20 August 2015

Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

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

FESTIVALUL

BĂNĂŢEAN
5 septembrie 2015

Centrul Cultural Românesc BANATUL 
2150 Bleams Rd, Kitchener

pag.4

PICNIC
AL ASOCIAŢIEI GRAIUL ROMÂNESC DIN WINDSOR
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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)

Vara, anotimpul în 
care ești obligat să 

fii prost

Când se crapă de luna mai, naivii neamului 
îşi fac bagajul şi o tund la mare. Am văzut-o 
recent pe Andreea Bănică la Antena Stars.
Făcea playback, normal, iar melodia era 
literalmente oribilă. Ea şi vreo două dansatoare 
(plus un moderator depăşit de situaţie) ţopăiau 
pe coasta unei piscine de pe însoritul litoral 
al Mării Negre. Coşmarul muzicii proaste 
a continuat cu alţi manelişti care, fiindcă în 
postul Sfintei Marii nu s-au făcut nunţi, au avut 
răgaz să behăie la mare.

Litoralul e bumbăcit oricum de muzică infectă. 
Du-te la mare şi te vei întoarce cu creierii ca 
lâna ţurcanei. Bubuie la toate terasele nişte 
melodii imbecile, care ne insultă inteligenţa 
şi contribuie la indigestia obştească. De altfel, 
chiar şi Mihai Trăistariu a spus: “Îmi vine să 
vomit”, deci nu mai avem nici un dubiu legat 
de circoteca de vacanţă. Nu suntem snobi şi nu 
vrem să ascultăm Mozart pe plajă.

Dar de la preclasicul care a crăpat de foame 
până la orăcăiala din prezent e o cale deprimant 
de lungă. Că mii de proşti i-au trebuit luminii 
s-o ajungă, vorb-aia. Litoralul a ajuns paradisul 
kitsch-urilor, a fandoselii penibile, a muzicii 
(dacă pot s-o numesc aşa) care ne declanşează 
dureri de măsele. Când mă pregăteam să schimb 
canalul, ca să văd ce porcării mai difuzează 
şi alte posturi în vacanţă, a început la Antena 
Stars celebra porcărie Meniaito, un cântec fără 

de care nunta nu e nuntă, botezul nu e botez 
şi beţivul nu e destul de beat. Moderatorul a 
flatat o figurantă care se credea irezistibilă în 
costumul de baie: “Aceasta este Flori, balena 
noastră, ca să-i zicem aşa”.

Fata nu era grasă, dar probabil isteţul ăla crede 
că balenele şi sirenele sunt sinonime perfecte. 
Am să merg la mare în septembrie, aşa mi-am 
propus. Avantajul e că se mai răresc şuşele şi 
manelele, dar din păcate se răresc şi terasele, şi 
chioşcurile. Oferta scade vertiginos, iar singura 
valoare constantă rămâne natura.
Aici intervine o altă problemă. Lumea merge la 
mare să stea în chiloţi, cu un ştiulete de porumb 
în bot, nu să se zgribulească sub umbrelele de 
pe terasele păzite de chelneri plictisiţi, care 
iau comanda cu o ureche şi ascultă un meci 
cu cealaltă. Nu ştim ce vrem: când e sezon de 
vârf, bodogănim că n-avem loc de cocalari şi 
de ţoape. De copii isterici, băgaţi în câte-un 
colac imbecil.

De vânzători ambulanţi, cu voci de drujbă. Dar 
când dispar toate aceste delicii, ne bosumflăm. 
Dacă faci pe deşteptul mare, eşti pierdut. Fă 
pe prostul şi s-ar putea să primeşti cadou o 
gogoaşă, de la domnul acela ambulant. Aaa, că 
înainte de asta o scăpase pe jos şi-o ştersese cu 
palma de nisip (fază autentică, am văzut-o la 
Neptun), asta e altă poveste.

Simona Catrina

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.

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

RICHMOND HILL

Doreşte să vă aducă la cunoştinţă 
începera unor activităţi organizate 
pentru copii şi adolescenţi în cadrul 
Programului Şcolii Duminicale.
6 Septembrie - începera programului
 
TEMELE ANULUI:

“Noi suntem creaţia unică a lui 
Dumnezeu” – prin poveştile lui Max 
Lucado seria - “Esti preţios”.

Ideea centrală a acestor cărţi este 
aceea că: noi suntem creaţia unică a 
lui Dumnezeu. Că El ne-a creat pe 
fiecare unici, speciali. Oamenii ne pot 
pune fel şi fel de etichete, dar trebuie să 
ştim cine suntem noi în El. Copiii vor 
întâmpina în viaţă fel şi fel de răutăţi, 
probleme, dar vor şti că sunt iubiţi de 
Dumnezeu, de familia lor, de prieteni, 
vor şti că sunt preţioşi. 

“Viaţa Domnului Isus”
Naşterea Domnului Isus, Copilăria lui 
Isus, Isus la Templu (când avea 12 ani) 
apoi vor urma câteva din evenimentele 
deosebite din viaţa lui Iisus (nunta 
din Cana, pescuirea minunată, văduva 
şi cei doi bănuţi, vindecarea orbului 
Bartimeu, vameşul Zacheu).

Serbările Anului:
- 29 Noiembrie
       Serbarea “Ziua Romaniei” 

- 27 Decembrie
Serbarea “Naşterea Domnului”

-Serbarea “Mărţişorul & Dragobetele”

-Serbarea “Ziua Copilului”

Posibile Călătorii:
-Mergem cu colindul
-Vizita la Mănăstire
 
Workshopuri:
-Confecţionarea diverselor articole  
  pentru realizarea serbărilor.

-Prezentarea unor anumite tematici în 
  functie de disponibilităţi şi posibilităţi.

Voluntariat:
Liceenii pot primi ore de voluntariat. 

-Voluntariatul poate fi realizat 
prin participarea la desfăşurarea 
programului sau prin participarea la 
pregătirea materialelor didactice.

-Adulţii pot sprijinii buna desfăşurare 
a activităţilor prin diferite metode: 
aducând copiii cât mai frecvent la 
program, participând la derularea/
pregătirea activităţilor, suport finciar 
pentru toate costurile necesare.

Pr. Ciprian Pasca alături de Comitetul 
Copiilor, vă aşteaptă cu drag!

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

“SF. PROOROC ILIE’’
din RICHMOND HILL

TORONTO

Cu bucurie vă invităm să luaţi parte 
la picnicul organizat de Biserica “Toţi 
Sfinţii” din Toronto. Ca de obicei vă 
aşteptăm cu bucate tradiţionale, mici 
şi bere, băuturi răcoritoare, cafea, 
prăjituri şi alte bunătăţi, la preţuri 
decente şi cu multă, multă dragoste.
      Picnicul va avea loc în data de 22 
August 2015 începând cu ora 11.00 
a.m. în Simeon Park Magna, cu multe 
facitlităţi: piscină, spaţii de joacă 

pentru copii, terenuri de tenis, volei, 
baschet şi fotbal. Fondurile adunate 
din această acţiune vor fi destinate 
lucrărilor de reparaţii şi amenajarea 
altarului şi a bisericii. 
Adresa parcului Simeon Park Magna:
13190 Woodbine Avenue, Gormley, 
ON, L0H 1G0
         

Preot Vasile Aileni
Consiliul Parohial

Parohia “Toţi Sfinţii” din Toronto vă invită la 

Picnic
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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

KITCHENER

Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener va oferi 
cursuri gratuite de limba română pentru elevii de liceu (clasele 
9-12) începând cu anul şcolar 2015-2016 sub îndrumarea unui 
profesor acreditat.
Cursurile vor avea loc în fiecare sâmbătă de la orele 9am 
la 12pm, iar prezenţa la fiecare curs este obligatorie pentru 
obţinerea creditului final.
Studiul limbii române oferă elevilor oportunitatea de a învăţa si 
practica o noua limbă, le îmbogăţeşte înţelegerea structurii unei 
noi limbi sensibilizându-i la contactul cu alte culturi.
Aceste cursuri reprezintă credite pentru liceu şi mai jos sunt 
câteva avantaje de care elevii pot beneficia:
- vor putea aplica la mai multe universităţi şi colegii;
- vor putea urma programe şi cursuri care cer o limba străină;
- vor putea accesa programe de schimb de studenţi şi programe 
de pregătire profesională în străinătate.
Învăţarea limbii române le va dezvolta auto-disciplina, 
capacitatea de rezolvare a problemelor şi le va creşte abilitatea 
de a înţelege diferenţele culturale.
Alte avantaje
- Există o cerere constantă de profesori cu cunoştinţe de limbi 
străine şi această cerere va continua să crească pe măsură ce tot 
mai mulţi studenţi vor descoperi beneficiile învăţării unei limbi 
străine.
- Firmele canadiene care au afaceri în străinătate au creat peste 
500.000 de locuri de muncă în domenii ca marketing, dezvoltare 
de programe pe computer şi suport tehnic, relaţii publice, 
investiţii în management şi transport.
- Sectorul serviciilor oferă posiblităţi de angajare în turism, 
vânzări, servicii cu clientii şi servicii administrative.
- Bibliotecile, muzeele, fundaţiile şi instituţiile guvernamentale 
au nevoie de cercetători şi personal cu cunoştinţe de limbi 
străine.
- Există multe alte organizaţii care au nevoie de traducători, 
interpreţi şi cercetători.
De asemenea învăţarea altei limbi va oferi o mai bună înţelegere 
a unui popor şi a  culturii acestuia. Comunicarea cu o altă cultură 
se face cel mai uşor prin învăţarea limbii acelui popor.

Vă aşteptăm cu drag  să vă alăturati familiei noastre de la Şcoala 
Publică de Limba Română!
Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 519-749-2297 sau 
trimiteţi mesaj la adresa de email admscro@yahoo.com.

Colectivul Şcolii Publice de Limba Română

 Cursuri de credite
pentru elevii de liceu la 

Şcoala Publică de Limba Română 
din Kitchener

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Citind un articol pe internet şi 
cercetând puţin pe acest subiect, mi-
am propus să împart cu dvs. câteva 
informaţii…
Un studiu recent făcut de un institut 
de cercetări din Marea Britanie, 
arată că probabilitatea de a ne 
îmbolnăvi de cancer, este mai mare 
decât ştiam până acum. Unul din doi 
oameni se pot îmbolnăvi de cancer 
pe parcursul vieţii. Evoluţia este de 
la  38.5% pentru bărbaţii născuţi 
în anii 1930  la 53.5% pentru cei 
născuţi în anii 1960. La femei este 
de la 36.7% la 47.5%. În acelaşi 
timp, şansa de supravieţuire în urma 
cancerului, s-a dublat în ultimii 40 
de ani.
În timp ce sunt multe grijile şi 
problemele ce apar când cineva este 
diagnosticat cu o boală critică (cum 
este cancerul), ceva nu lipsit de 
importanţă, este scăpat deseori din 
atenţie: impactul financiar asupra 
familiei. În aceste condiţii, ar trebui 

să vă întrebaţi:
Cunoaşteţi pe cineva care în ultimii 
ani a suferit de cancer, atac de cord, 
sau o altă astfel de boală care să-i 
afecteze grav viaţa?
A avut un astfel de nefericit 
eveniment un impact serios asupra 
finanţelor şi vieţii celor apropiaţi?
Ar fi fost binevenită o sumă de bani, 
netaxabilă, primită la acel moment?
Critical illness insurance (asigurarea 
pentru boală critică) oferă ca 
beneficiu o sumă de bani care nu este 
taxabilă şi poate fi folosită în orice 
scop familia găseşte de cuviinţă. 
Reacţia cea mai des întâlnită este: 
”Eu nu am nevoie de o astfel de 
asigurare, pentru că sunt sănătos!”; 
“Mie nu mi se poate întâmpla aşa 
ceva”. Statisticile arată că şansele 
sunt cu mult mai mari să suferim 
de o boală critică, decât să murim 
înainte de 75 de ani. În Canada, 
probabilitatea de a supravieţui unei 
boli critice înainte de 65 de ani, este 

de doua ori mai mare decât a muri. 
Ceea ce înainte era considerată 
o boala terminală, acum se poate 
supravieţui cu ea. Majoritatea 
contractelor acoperă până la 25 de 
astfel de boli: cancer, atac de cord, 
atac cerebral, Parkinson, orbire, 
multiple sclerosis, paralizie şi altele.

Pentru cei care doresc mai multe 
informaţii, sau să facă contracte 
de asigurări (de viaţă, dizabilitate, 
boli critice, de sănătate, dentare, 
de călătorie, vizitatori), fonduri de 
pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare 
financiară, le stau la dispoziţie
               519-781-2069
sau 
 EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea,
 Financial Security Advisor

Insurance Broker
Membru ADVOCIS

pentru Boală Critică
Asigurarea
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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

KITCHENER
Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 47-lea

FESTIVAL
BĂNĂŢEAN
care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 Bleams Rd., 
Kitchener, Ontario, sâmbătă 5 Septembrie 2015.
Programul va cuprinde întreceri sportive, dansuri folclorice şi Miss Banatul 2015-2016.

În cursul zilei
Va avea loc deschiderea Festivalului cu 
tradiţionalul turneu de fotbal.
Se vor pregăti contra cost, la grătar, carne de
porc, cîrnaţ, cotlet şi porumb. Se vor servi 
alături de pâine şi salată. Barul vă oferă o gamă 
largă de băuturi alcoolice şi răcoritoare. 
Seara
Pe scena festivalului va avea loc un program 
artistic compus din dansuri folclorice cu 
grupurile de dansatori “Banat” din Kitchener,
“Banat” din New York, dansatorii de la 
asociaţia ARTA din Kitchener, grupul mixt 
de dansatori de la “Banat” din Kitchener şi 
Ansamblul Folcloric Mărţişor din Waterloo.
Se va alege şi Miss Banatul.
Biletele sunt $35 inclus este o cina bogată, 
salată, desert, iar barul este contra cost (cash 
bar). Muzica DJ - John Grnca va întreţine 
atmosfera cu melodii din toate zonele ţării şi pe 
toate gusturile. Pentru informaţii şi rezervări 
sunaţi la:

(519) 570-0172 - George Ulman.
Vă aşteptăm cu drag !

Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta USA. 
Pentru Ontario, reprezentantul acestei 
companii este Radu Secăşan. Ce înseamnă 
un reprezentant oficial ? Înseamnă că 
instalarea este gratuită. Beneficiază de 
instalare gratuită toţi acei care locuiesc 
în zona GTA, Mississauga, Oakville, 
Burlington, Hamilton, Stoney Creek, 
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, 
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo, 
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi 
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau 
la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune 
sau un meci de fotbal sau ştirile de la o 
anumită oră, doar trebuie să selectaţi 
emisiunea dorită din urmă cu până la 48 
de ore şi puteţi urmări emisiunea, o puteţi 
derula, revedea, opri sau derula peste 
reclame, pentru că pe telecomandă există 
funcţiile de player video. NU TREBUIE 
COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 
funcţioneze la un minim de 2,5Mbps şi o 

cantitate minimă 
aproximativă de 
60Gb pe lună 
pentru cazul 
când utilizatorul 
doreşte un minim de vizionare. Au fost 
întâlnite situaţii când clienţii noştri 
deţineau un internet de 20Mbps promis 
de compania de internet, dar la computer 
când s-a făcut un test de viteză la www.
speedtest.net s-a constatat că viteza 
internetului era mult sub această limită 
sau în unele cazuri ajungea să fie chiar 
sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet 
şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, este 
necesar conectarea unui router la modemul 
de internet. Aceste routere nu sunt necesare 
să facă parte din gama celor mai scumpe 
routere, dar trebuie menţionat faptul că 
există pe piaţă anumite routere care nu 
sunt compatibile cu aparatele noastre STB 
de recepţionare a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun TV, 
TVR3, TVR2, GLOBAL SPORTS, GSP, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, SportTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise prin satelit 
pe teritoriul continentului american şi-au 

încetat activitatea
- vă oferim 34 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

RICHMOND HILL

Dragi credinciosi,
Cu mare bucurie duhovnicească vă invităm să luaţi parte la Agapa frăţească organizată în 
cinstea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, care va avea loc duminica, 30 august 2015.
Agapa se va desfăşura la Grădina Maicii Domnului, 526 Carrville Road, Richmond Hill, 
L4C 6E6, începând cu ora 1:30 pm.

Slujbele de pomenire a morţilor din duminicile în care Parohia organizează agape vor fi 
oficiate la Grădina Maicii Domnului, după care se continuă cu Agapa frăţească.

Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Dumitru”

Invitaţie la Agapă
30 august 2015
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

Sărbătorea Hramului Capelei “Adormirea 
Maicii Domnului” este unul din 
evenimentele care au intrat deja în tradiţia 
şi obişnuinţa Românilor care locuiesc 
în oraşele din apropierea Câmpului 
Românesc, şi aici mă refer la cei care 
locuiesc în Toronto, Kitchener, Hamilton şi 
nu numai.  
Au venit persoane chiar şi din Barrie şi 
Oshawa. A fost o zi deosebit de plăcută 
parcă Dumnezeu a vrut ca acest eveniment 
să fie  o bucurie în plus pentru cei care au 
venit la această sărbătoare creştinească 
să se bucure din plin. Capela “Adormirea 
Maici Domnului” a fost neîncăpătoare 
şi lumea a înconjurat Capela ca să poată 
asculta slujba ţinută de Capelanul Preot Dr. 
Dumitru Ichim.
Sutele de Români care au venit la această 
sărbătoare s-au bucurat nu numai de o zi 
cu soare splendidă şi slujba minunată de la 
capela,  dar şi de mâncărurile tradiţionale 
pregătite de cei care au organizat 
evenimentul. Acest eveniment a fost 
transmis direct pe internet de D-l Lavric 
Nicolai realizator de emisiuni Tv. din 
Montreal “LTVro“.
S-a dansat şi s-a jucat până seara târziu 
când cu greu s-au decis că trebuie să mai 
meargă şi acasă. 
Mulţumim  domnilor de la BBQ,  Ion 
Vrabie, Constantin Groza, Liviu Cananau, 
Pintili Pantan Mihailov, Dan Predoi, 
Liviu Florin Dragus, Dniel Olteanu, Aurel 
Olteanu, Alexandru Colceriu, Familia 
Tomescu Alexandru şi Aneta. 
Mulţumim doamnelor din Asociaţia 
Culturală Română care au pregătit micii, 
fripturile şi salatele:  Mihaela Moisin, Nela 
Cornea, Olivia Colceriu, Daniela Neculita, 
Anca Olteanu, Emilia Rachitan.

Comitetul de Organizare

Hramul Capelei ADORMIREA MAICII DOMNULUI – Câmpul Românesc
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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

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.

TORONTO

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
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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



STONEY CREEK
Sâmbătă 15 August, la Biserica Românească 
“Sfântul Nectarie” din Stoney Creek, a fost 
serbat Praznicul “Adormirii Maicii Domnului”.  
Dimineaţa de la ora 10.30 a fost oficiată Sfânta 
Liturghie, iar seara de la ora 17.00 ne-am strâns 
cu toţii (copii, părinţi şi bunici) să sărbătorim aşa 
cum se cuvine acest mare praznic. Au fost prezenţi 
printre noi, persoane care poartă numele Sfintei 
Marii şi care cu această ocazie au fost sărbătoriţi 
pentru ziua onomastică. Cu toate că vremea 
fierbinte de afară îmbia spre plajă şi piscină, cu 
toate acestea un număr destul de mare de români 
şi nu numai au participat la Sărbătoarea noastră.
Meniul a fost deosebit de bogat şi apreciat 
de invitaţi, din el nelipsind “Ciorba de burtă” 
şi ostropelul de pui cu mămăligă. Prăjiturile 
delicioase şi celelalte surprize au completat 
programul serii. De asemenea un deosebit program 
muzical a animat întreaga petrecere.
Dorim să mulţumim celor care prin ajutorul lor 
au sponsorizat, s-au ostenit pregătind şi servind 
bucatele şi de asemenea dorim să mulţumim celor 
care au participat la această frumoasă sărbătoare 
şi prin donaţiile lor ajută Sfânta Biserică şi 
Comunitatea Ortodoxă Românească de aici din 
Stoney Creek/ Hamilton.
Pe toţi vă aşteptăm începând din luna octombrie 
la alte evenimente religioase şi comunitare ce vor 
fi găzduite de Biserica Ortodoxă Româneasca 
“Sfântul Nectarie”

Parintele IOAN & Consiliul Parohial

Sărbătoarea Praznicului Adormirii Maicii Domnului
la biserica “Sfântul Nectarie” din Stoney Creek



TORONTO

Interviu cu Simona Halep după 
abandonul din meciul cu elveţianca 
Belinda Bencic: 
“Accidentarea la picior a fost pe 
muşchi prima dată şi după aceea s-a 
dus pe genunchi. Nu cred că este gravă, 
dar căldura astăzi a fost mai puternică 
şi am avut ceva crampe la stomac şi 
ameţeli şi a trebuit să mă opresc. Când 

este aşa cald folosim prosoapele cu 
gheată, dar nu sunt un mare fan (n.r. a 
le folosi), pentru că după aceea mă ia 
frigul. Încerc să beau mult când e cald 
şi să mă hidratez cât se poate de mult. 
Dar e greu să bei foarte mult pentru că 
trebuie să alergi imediat. 
Despre publicul de aici din Toronto pot 
să spun că este deosebit. Atât românii 

cât şi ceilalti canadieni care au venit 

în număr foarte mare astăzi. Dar este 
impresionant că toata lumea vine şi mă 
susţine la fiecare punct chiar dacă îl 
greşesc chiar daca nu. Îţi dă un impuls 
mult mai mare ca să continui să lupţi 
pentru meciul respectiv şi îţi dă putere 
să cistigi meciul ca să te bucuri odată 
cu ei.”
Belinda Bencic a câștigat turneul WTA de la 
Toronto.

Interviu realizat de Raul Dudnic

Simona Halep a abandonat în finala de la Toronto
16 august 2015
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ

DISCOUNT PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE10%

La ora actuală, Canada numără peste un
milion de expați pe termen lung (numărul
cetățenilor canadieni care trăiesc în afara 
granițelor țării este însă mai mare, de circa 
2,8 milioane, potrivit unui raport din 2010 
întocmit de Asia Pacific Foundation of 
Canada). Votul în cadrul alegerilor federale 
a acestei diaspore canadiene a făcut 
obiectul unei dezbateri politice și juridice 
ce se întinde pe mai mulți ani.

Iată însă că pe data de 20 iulie, Curtea 
de Apel din Toronto (instanța supremă 
a provinciei Ontario) a tranșat această 
problemă: cei plecați din Canada mai mult 
de cinci ani nu pot vota la alegerile federale.
În explicația care a însoțit decizia se 
amintește „contractul social” în baza căruia
cetățenii canadieni respectă legile țării 
deoarece prin intermediul votului electoral, 
ei au o contribuție la adoptarea lor.
„Exercitarea dreptului de vot de către toți 
cetățenii canadieni non-rezidenți permite 
acestora să participe la elaborarea legilor 
care afectează viața de zi cu zi a rezidenților

canadieni, legi care au însă consecințe 
reduse sau inexistente asupra propriilor lor
vieți.Acest lucru ar eroda contractul social și 
ar submina legitimitatea legilor”, se arată în 
opinia Curții. Aceasta recunoaște că regula 
celor cinci ani încalcă drepturile expaților, 
însă consideră că această încălcare este 
rezonabilă și poate fi justificată într-o 
societate liberă și democratică.

SCURT ISTORIC
Legea potrivit căreia canadienii aflați mai 
mult de cinci ani în străinătate nu pot vota a
fost implementată pentru prima oară la 
alegerile federale din 1993. Ea a survenit în
urma dezbaterii privind legăturile pe 
care acești cetățeni le mai au cu țara și 
cunoștințele lor vizavi de chestiunile care
preocupă și animă societatea canadiană.
Până la alegerile din 2007, aplicarea ei s-a 
făcut într-o manieră mai laxă, în sensul că o
vizită în Canada de doar câteva zile făcea 
ca numărătoarea timpului petrecut în afara 
țării să repornească de la zero. Începând 
cu 2007 însă Elections Canada a hotărât 

să aplice cu rigurozitatea cerința conform 
căreia votul în străinătate să fie permis doar 
expaților care își restabilesc rezidența în 
Canada. De menționat că această regulă 
nu se aplică personalului diplomatic și 
membrilor forțelor armate canadiene.
Constituționalitatea regulii celor cinci ani 
a fost contestată în 2012 de doi cetățeni 
canadieni aflați în Statele Unite - Jamie 
Duong, originar din Montreal și Gillian 
Frank, originar din Toronto - pe motiv 
că aceasta este arbitrară și nerezonabilă. 
Amândoi și-au motivat acțiunea în justiție 
prin faptul că plecarea lor din Canada a 
fost determinată de continuarea studiilor 
universitare și de oportunități de carieră, 
dar că interesul lor în viitorul țării a rămas 
foarte puternic, pe măsura legăturilor 
întreținute cu familiile lor rămase aici.
În mai 2014, Curtea Superioară din Toronto 
le-a dat câștig de cauză, anulând restricția
de vot impusă expaților. Judecătorul 
Michael Penny și-a motivat decizia 
afirmând că această restricție contravine 
Secției 3 a Cartei canadiene de drepturi 

și libertăți, care garantează dreptul de 
vot tuturor cetățenilor. El a mai afirmat 
că este injust ca acest drept să fie acordat 
criminalilor în serie dar nu și expaților pe 
termen lung cărora le pasă de Canada.
Guvernul federal a făcut însă apel, obținând 
în cele din urmă câștig de cauză.

DEZBATEREA CONTINUĂ
Discriminare pe bază de rezidență sau 
protejare a democrației și a legitimității 
legilor țării? Decizia Curții de Apel nu a 
pus capăt acestei dezbateri. Însăși faptul că
această decizie nu a fost unanimă (2-1) 
arată că există o opinie contrară puternică.
Pe noi, cetățeni canadieni și români, 
această dezbatere de principii ne atinge în 
mod particular: dacă România ar stabili o 
regulă similară? Dacă dreptul cetățenilor 
români din diasporă de a vota la alegerile 
prezidențiale s-ar pierde după un anumit 
număr de ani petrecuți în afara țării? Oare 
cum am reacționa atunci?

Simona Pogonat
www.accentmontreal.com

Curtea de Apel din Toronto a decis: a permite canadienilor aflați în
străinătate pentru o perioadă mai mare de cinci ani să voteze la
alegerile federale este injust față de cei care trăiesc în Canada.

Votul expaților 
canadieni și

regula celor cinci ani

CANADA | POLITICĂ



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nimic nou în privința sănătății, 
te menții pe nivelul lunilor anterioare. 
Dragoste: E atmosfera ideală pentru o 
aventură de vacanţă, daca asta căutai, sau 
pentru a schimba ceva în cuplu. Financiar: 
Nu se poate vorbi acum de investiții, de 
cheltuieli de plăcere, de capricii de vară, 
acestea fiind primele sacrificate.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Suprasolicitarea sau orice abuz 
care depășește puterile tale vor lăsa urme. 
Dragoste: Totul pare să prindă viață în 
plan sentimental, inima îți bate mai tare, 
cuprinsă de o pasiune nouă. Financiar: 
Banii se termină brusc, sumele pe care te-ai 
bazat înainte pot dispărea ca prin minune.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Vara îți priește de minune iar 
căldura are un efect excelent asupra stării 
tale generale. Dragoste: Fii pregătit să 
te îndrăgostești din nou sau să trăieşti 
momente de o sensibilitate maximă alături 
de cel drag. Financiar: Nu trebuie să 
exagerezi în cheltuieli, dar nici în economii.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Privește puțin înapoi, la o 
problemă de sănătate pe care credeai că 
ai rezolvat-o, deoarece poate reveni acum 
în actualitate. Dragoste: În general, relaţia 
merge foarte bine, cu multe momente de 
satisfacţie sentimentală. Financiar: Se 
petrec noutăţi de ordin financiar acasă, cum 
ar fi o investiție cu care sunteți cu toții de 
acord.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești în formă bună, nimic nu 
pare să atenteze la sănătatea ta. Dragoste: 
Trăieşti clipe de fericire maximă, de parcă 
visele tale cele mai frumoase s-au împlinit 
în iubire. Financiar: Te descurci bine cu 
banii, manipulezi totul cu un așa talent 
încât uimești pe toată lumea cum de faci 
bani şi din piatră seacă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu ești în cea mai bună formă, 
sănătatea mai scârțâie pe ici, pe colo, 
şi treci de la o extremă la alta frecvent. 
Dragoste: Nu primești ceea ce are nevoie 
sufletul tău, de aceea te refugiezi... în 
muncă. Financiar: Banii sporesc, finanțele 
sunt pe un teren bun.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Trebuie să fii foarte atent la ce 
consumi, mai ales la ce bei, şi încearcă să 
petreci câteva zile de vacanță. Dragoste: 
Consideri că e mai bine să-ţi păstrezi 
luciditatea şi să aşezi în prim plan valori 
raţionale. Financiar: O să faci faţă tuturor 
cheltuielilor. 
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai grijă la ceea ce consumi, dar 
mai ales la condițiile de mediu în care iei 
masa sau poposești. Dragoste: Te menții 
pe un teren cunoscut, marcat de liniște, 
rutină şi pasivitate. Financiar: Fii precaut, 
privește spre viitor cu realism şi nu te gândi 
nici la cheltuieli masive, nici la investiții.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai grijă la propriile tale decizii, la 
felul cum îți ocrotești sănătatea, la regimul 
de viață de acum, pentru că toate vor avea 
urmări de perspectivă. Dragoste: Ești atras 
de flirt, de escapade amoroase de-o vară, 
de jocul seducției. Financiar: Cu banii stai 
bine.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te lua după păreri neavizate 
sau după sfaturi din reviste, chiar dacă 
unii spun că le-au încercat cu succes pe 
pielea lor. Dragoste: O discuție serioasă, 
faţă în faţă, ar alunga o serie de suspiciuni. 
Financiar: Nu te arunca în alte împrumuturi 
sau credite, pentru că nu e cel mai potrivit 
moment.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Abține-te de la factorii de risc 
ce pot strica armonia la care ai ajuns şi 
încearcă un regim mai lejer. Dragoste: 
Dacă există acum vreo zodie favorizată 
în plan sentimental, iată că e vorba chiar 
de zodia ta! Financiar: Nu te împrumuta, 
dar amintește-ți ce datorii au alții la tine, 
insistând să şi le achite.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Prezinți lumii o imagine 
ireproșabilă datorată unui regim de viață 
echilibrat şi unei atitudini de viață pozitive. 
Dragoste: Viața de cuplu are şi suișuri, şi 
coborâșuri, dar reușești să o păstrezi pe 
un teren constant. Financiar: Cu atât mai 
motivat ești să depui eforturi suplimentare, 
cu cât la final te așteaptă o recompensă 
frumușică.

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

FOR SALE

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

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
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WINDSOR

Picnicul asociaţiei “Graiul Românesc”
8 august 2015 - Windsor

Sâmbătă, 8 August 2015, la Cedar Beach 
Leamington, a avut loc Picnicul de Vară organizat 
de Asociaţia Culturală “Graiul Românesc” din 
Windsor. În  aceasta zi frumoasă de vară ne-am 
bucurat de prezenţa unui număr mare de participanţi. 
Într-o atmosferă plina de voie bună s-a jucat volei 
pe plaja, s-au servit mititei,  hotdogs, peşte la 
grătar, porumb copt, prăjituri, tort şi diverse băuturi 
răcoritoare. Şi-au adus aportul la succesul acestui 
eveniment membrii activi ai asociaţiei precum 
şi noi membrii ai comunităţii. Cu această ocazie 
echipa Graiului Românesc doreşte să mulţumească 
tuturor participanţilor şi donatorilor noştri.
Următorul eveniment organizat de Graiul Românesc 
este “Balul cu masca şi fără mască“ ce va avea loc 
sâmbăta 31 octombrie 2015 la Serbian Center.
Vă aşteptăm cu drag!

Nicoleta Burlea
Windsor, Ontario

WINDSOR

Fulger Transport Inc. este pe 
piaţa de trucking din Canada de peste 8 ani 
şi este una dintre cele mai bune companii în 
acest domeniu din zona Windsor şi Essex 
County orientată pe livrarea de produse 
uşor perisabile şi marfă generală. 

Fulger Transport Inc. are o flotă de peste 
50 de camioane şi 60 de remorci pregătite 
să transporte marfa la destinaţia finală în 
conditii excelente. Totodată asigură cu 

succes livrare oriunde în Canada şi în peste 
48 de state din America ofering servicii de 
înaltă calitate atât pentru clienţii companiei 
cât şi pentru angajaţii şi colaboratorii 
acesteia (owner operators). 
Serviciile oferite de Fulger Transport Inc. 
sunt: 
- livrare locală şi pe distanţe lungi
- livrare de produse perisabile
- livrare de produse generale
- 24/7 asistenţă specializată şi dispecerat 

Fulger Transport Inc. ANGAJEAZĂ şi 
lucrează cu oameni dedicaţi şi cu iniţiativă 
care doresc să îşi ofere serviciile de calitate 
superioare la fel ca şi compania care îi 
susţine. Compania oferă angajaţilor şi 
colaboratorilor (owner operators):
- Training
- Curse locale şi pe distanţe lungi
- Finanţare pentru şcoala de şoferi
- Finanţare pentru achiziţionarea de truck
- $1,500 bonus de “Bine ai venit să lucrăm 

împreună”

Fulger Transport Inc. susţine oraşul 
Windsor prin sponsorizările pe care le face. 
De-a lungul timpului a sponsorizat:
- Alpha Gymnastics Academy – participarea 
lui Robert Stănescu la diferite competiţii 
(de unde Robert s-a întors cu medalii de 
aur)
-  Barry Dunn  - car # 24 :  Can – Am Midgel 
Competition 2015 
-  Grupul de Ingineri ai Univesităţii din 
Windsor  -  S.A.E. International Event 2015
Începând din 2014 Fulger Transport Inc. 
a deschis porţile primei filiale din Detroit, 
Michigan, având posibilitatea să ofere o 
mai largă varietate de servicii pentru clienţii 
companiei.

Cei care doresc să aibă un loc de muncă 
permanent şi foarte bine remunerat ne pot 
contacta între orele 9 a.m. – 5 p.m.  la cele 
două puncte de lucru:
Windsor – Ontario:
           Erika    519-816-2880
Detroit – Michigan:
           Bianca  313-651-7156 ext.1011

Nicoleta Burlea
Windsor, Ontario

ARTICOL COMERCIAL

FULGER TRANSPORT Inc.
angajează ŞOFERI
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KITCHENER

Picnicul bisericii Bethel din Kitchener
9 august 2015
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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)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

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

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

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
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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

Precum foamea,
nici setea
nu are plural,
asemeni cu mărul din rai.
Numai buzele 
îndrăgostiților
ar putea să ne-explice de 
ce,
dar tac.
Unul altuia - ghindă
spre codrii adânci de 
stejari!
Nici luna mai
nu poți s-o compari
cu altă mireasmă de tei.

Precum foamea,
și setea
îndrăgostiții o scriu
cu litera mare,
din caligrafia cireșelor-
cercei,
când în ochi li se-oglindesc
și soarele și roua.

Pentru pluralul lor,
prin ecuații,
care mai de care,
cu lance și spadă și scut,
s-a căutat rezolvare.
Rezultatul?

(alfa+omega) ar putea fi 
egale
cu primul sărut,
dar la puterea a doua.

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.

NEPLURALE

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

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
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
MILTON
Şcoala de Limba Română
Irma Coulson Public School 
625 Sauve Street, Milton
vciceu@yahoo.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).

Caut persoană fizică cu experienţă în vopsit interioare 
la case şi blocuri. Experienţă la pregătit, cu pensula şi 
trafaleta. Informaţii la:   skyhighgc@hotmail.com

Caut şofer AZ,
      Canada-US
pentru REEFER.
Experienţă necesară. Plata începând de la 
50cents/mile ($2000/săptămână). Echipament 
Volvo I-Shift 2011. Info la Daniel 226-600-4840

Caut Full Time Live In Nanny
pentru un copil de 10 ani. Obligatoriu sa 
vorbească româneşte şi sârbeşte. Perioadă de 
contract de 2 ani de zile.
Informaţii la telefon 519-212-3829.



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


