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

Watersofteners
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

46.50$+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 155155++ ==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

* Duminică 1 noi. - Pomenirea Morţilor - Moşii de Toamnă * Duminică 8 noi. - Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil *

$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

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

14 & 15 noiembrie

Următorul număr apare în
5 Noiembrie 2015

Anul 9 - Nr.193
22 Octombrie 2015

Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

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

În data de 1 noiembrie 2015 
(duminică) la ora 2 noaptea se vor da 
în urmă cu o oră ceasurile astfel că 
ora 2am devine ora 1am.

ORA DE IARNĂ

A 99-a 
Aniversare a 

Parohiei
“Învierea 
Domnului” 

din Hamilton 
va avea loc 
duminică 1 

noiembrie 2015 

REVELIONUL PENSIONARILOR pag.12

Duminică 15 noiembrie 2015 ora 5:00 PM
Chicago Pub 725 Ottawa St.S Kitchener

Sărbătoarea 
Strugurilor
Sâmbătă 24 Octombrie

ora 18:30
pag.4
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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)

Copilul nostru, 
coşmarul vostru.

O armă cu picioruşe

Scenă emoţionantă într-un supermarket. O 
mămucă blazată remorchează un băieţel de 
vreo patru ani, cuminte ca o broască. Ăla merge 
cu un pas în urma ei şi, în drumul lui spre 
glorie, maturitate şi casa de marcat, dărâmă de 
pe rafturi tot ce intră sub mânuţa lui pufoasă. 
Inclusiv conserve - din fericire, la borcănet n-a 
apucat să ajungă.

La un moment dat, un nene în care sfârâia 
simţul civic se apropie de doamna (dacă o 
putem numi aşa). Îi arată politicos că jaful 
făcut de fiul său ar umili orice hoardă de tătari 
din Evul Mediu.
Mami face o mutră de zici că i s-ar fi propus o 
partidă de sex în spatele raftului cu detergenţi. 
Urechile domnului care sesizase raidul plodului 
au primit cuvinte de-o candoare letală.
“Dă-te dracu’ de boşorog, ce-ai cu copilu’ 
meu? Ce ţi-a făcut? Ţi-a dărâmat dumitale 
coşu’? Hai, bagă viteză, până nu-ţi biiiip!... una 
de nu te vezi!”.
Ăla a plecat, cu tot testosteronul umilit de 
cireada decibelilor. O mamă cu fulgii umflaţi 
de nervi e mai periculoasă decât un beţiv cu 
o drujbă pornită. Să te ferească sfântul să te 
uiţi cu dojană la obrăznicătura care a trântit un 
cornet de îngheţată pe bombeul tău de antilopă.
Sau, şi mai rău, pe sandale. Tătânele copilului 
sare ca o petardă. Gâjâie o culegere de 
înjurături populare. Scoate jăratec din nas şi 

mătrăgună din gură. Trece la artileria grea, sare 
ca un idiot la jugulara unei dame care n-a făcut 
altceva decât să puncteze faptul că pantofii ei 
sunt cumpăraţi din bani munciţi şi parcă i se 
rupe sufletul să-i vadă fleşcăiţi în ceva galben 
şi topit.

Pe cât sunt de drăgălaşi copiii, de îţi vine să le 
mănânci năsucul lor de păpuşă, pe atât sunt de 
puternici. Pot provoca un infarct numai printr-
un gest aparent benign. E suficient să aibă nişte 
părinţi subiectivi... pardon, nesimţiţi, ca să 
răstoarne lumea şi la propriu, şi la figurat.
Am văzut odată, într-un parc, o fetiţă de vreo 
cinci ani care a reuşit să pună pe fugă tot cârdul 
de băieţei din ţarcul de joacă. Era ca o torpilă 
vorbitoare. Pe margine, mămuca ei plesnea de 
mândrie. Şi, în caz că nu pricepeam asta din 
rânjetul ei năclăit de o penibilă infatuare, ea 
puncta şi verbal: “Am un copil extraordinar!”.

Ce mai, ouase oul de platină. Probabil că mă 
vor bombăni destui părinţi convinşi că acest 
text e rodul frustrărilor mele. Prin urmare, 
fac precizarea că ador copiii, chiar dacă unii 
par experimente ale extratereştrilor care ne 
testează anduranţa. Ceea ce nu suport e acea 
artă inegalabilă de a iubi la propriul copil 
taman ceea ce deteşti la copiii altora.

Simona Catrina

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Canadienii au ales schimbarea. 
Ca și în cazul alegerilor 
prezidențiale din România, 
cetățenii au votat mai degrabă 
contra, decât pentru un candidat, 
sau altul. Ca și în România noul 
uns de către popor este relative 
nou pe scena nu tocmai curată a 
politicii la nivel înalt, însă tocmai 
de aceea amândoi au avut și au 
capacitatea de a avea un start 
proaspăt. Cum va fi finișul, 
rămâne de văzut. Ce urmează 
acum după euforia succesului? 
Luna de miere a noului prim 
ministru, mai ales acum că 
perdanții au de rezolvat chestiuni 
interne și personale: Stephen 
Harper demisionează din fruntea 
partidului conservator, dar 
rămâne pe băncile deputaților, 
Thomas Mulcair nu și-a anunțat 
vreo demisie, însă presiunile 
interne sunt mari; în ceea ce-l 
privește pe Gilles Duceppe, 
cum ar zice francezii: not again. 
Când lucrurile se liniștesc în 
interiorul partidelor de opoziție, 
tunurile vor fi puse pe tînărul și 
proaspătul ales.
Cu siguranță că liberalii vor 

începe să schimbe, ca să nu 
spun să repare din cele făcute 
și desfăcute de conservatori în 
cei 10 ani de domnie. Să nu ne 
amăgim că lucrurile or fi radical 
mai bune. Impozitele rămân 
mari, chiar dacă pe ici, pe colo 
or crește sau or scădea cu 1-2 
procente. Serviciile medicale și 
sociale nu s-or îmbunătăți peste 
noapte, iar costul vieții rămâne 
relative ridicat. Cu toate astea, 
Canada este și va fi unul dintre 
cele mai bune locuri din lume 
pentru a trăi onorabil. 
Una dintre cheile succesului 
conservatorilor de-a lungul 
anilor de guvernare a fost 
atragerea noilor veniți de partea 
lor și momirea acestora cu 
promisiuni de mai bine. Lucrurile 
însă s-au schimbat atunci cînd 
Jason Kenny, fostul ministru al 
imigrației a oprit sponsorizarea 
părinților. Susținătorii de pînă 
atunci ai conservatorilor au sărit, 
după cum s-a văzut în urmă cu 
cîteva zile, în barca liberalilor.

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)

Punct, și de la 
capăt

Şcoala duminicală din cadrul Bisericii 
Ortodoxe “Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Kitchener, 2150 Bleams Road, 
anunţă că din luna noiembrie încep 
pregătirile pentru Serbarea de Crăciun.
Se vor distribui roluri pentru sceneta 
Naşterea Domnului, poezii, colinde 
şi ca o noutate - înfiinţarea unui cor 
de copii cu care să colindăm şi pe la 
casele credincioşilor.
Repetiţiile vor avea loc duminica, după 
cum urmează:
- ora 10:00 repetiţie poezii, roluri 

scenetă, colinde;
- ora 10:45 repetăm Crezul în limba 
engleza ca apoi, la ora 10:55 să 
mergem cu toţi copiii să-l spunem în 
faţa altarului;
- ora 11:00 – 11:30  confecţionare 
decoraţiuni pentru bradul de Crăciun şi 
discuţii despre importanţa sărbătorilor 
din această perioadă;
- ora 11:30 – Sfânta Împărtăşanie;
- 11:40 - în functie de timpul rămas, 
mergem la sală, pe scenă, pentru o 
repetiţie a scenetei şi colindelor.

Pentru cei ce vor să-şi înscrie copiii la 
dansuri populare o pot face pe data de 
25 octombrie (duminica) ora 5:30 pm 
la Sala Centrului Cultural Banatul, 
unde sunt aşteptaţi de doamnele 
Mihaela Mihaiu şi Daniela Besliu.
Aşteptăm copiii cu mult drag în fiecare 
duminică, începând cu ora 10:00 am, 
în basementul bisericii, pentru a ne 
pregăti să întâmpinăm cu bucurie 
Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Colectivul scolii duminicale

KITCHENER

Înscrieri pentru
Serbarea de Crăciun şi Dansuri Populare
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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

TORONTO
Încep cursurile extraşcolare de la 
şcolile româneşti din Toronto.
La locaţia Milne Valley 
organizăm în acest trimestru:
- curs de dansuri / tradiţii 
româneşti de Anul Nou
- curs de teatru / acting
- curs de arte plastice / desen
Curs de teatru - teatru popular 
în formă contemporană bazat pe 
tradiţii şi obiceiuri româneşti.
Sesiunea de iarnă
-va cuprinde 8 ore derulate în 
fiecare sâmbătă în intervalul orar 
12:15 – 13:15
-costul pentru întreaga sesiune 
este de 80 de dolari
DISCOUNT – pentru copiii care 
sunt înscrişi la una dintre şcolile 
româneşti Toronto, asociaţia 
ORLA suportă costul de 20 de 
dolari / copil
-cursul se adresează copiilor cu 
vârste cuprinse între 7 şi 12 ani
Pentru mai multe informaţii scrieţi-
ne la posta@scoalaromaneasca.ca 
sau sunati la 647-928-0808

Locatia West Glen va organiza:
- curs de cântece româneşti în 
grup (singing class)

- curs de şah

De menţionat că cursurile de 
folclor şi de teatru din acest 
trimestru vor avea ca temă 
principală tradiţiile şi obiceiurile 
româneşti de iarnă, obiectivul 
final fiind constituirea unui grup 
cu care să susţinem mici concerte 
cu ocazia diferitelor evenimente 
comunitare.
Cursul de teatru, o noutate la 
şcoala de limba română, o are 
ca instructor pe artista Emilia 
Nechita.
Emilia - care are un doctorat 
în teatru, a ştiut mereu cum să 
îi amuze pe copii şi să-i înveţe 
lucruri foarte interesante în modul 
ei profund artistic. Cursul este 
foarte indicat pentru copiii mai 
timizi, dar nu numai. Rezultatele 
de la aceste cursuri le veţi putea 
vedea cu ocazia serbării de 
Crăciun care, la Milne Valley va 
avea loc pe data de 12 Dec. 2015.
Pentru mai multe detalii despre 
aceste cursuri trimiteti un email la 
posta@scoalaromaneasca.ca

Comitetul ORLA

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ
din Toronto

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.
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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

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.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, 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, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, 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

Romanian Club - un 
website care aduce 
împreună şi promovează 
activităţile, acţiunile şi 
pasiunile  românilor de pe 
meleagurile canadiene.

Liliana Rusicior
Iniţiator Romanian Club
Cell: 416-418-0887

Biserica “Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie” Oshawa
în colaborare cu

Blue Moon Entertainment Toronto
vă invita la

Sărbătoarea Strugurilor
Sâmbătă 24 Octombrie ora 18:30
Cina şi Dans cu DJ Blue Moon

Seară românească organizată la Centrul Cultural de pe lângă
Biserica “Sf. Ştefan Cel Mare şi Nectarie” Oshawa-Toronto

Adresa: 261 Bloor St East, Oshawa, L1H 3M3

Cina gustoasă cu meniu românesc, aperitive tradiţionale ţărăneşti,
 tochitură de porc cu mămăliguţă şi mujdei de usturoi, friptură de pui cu garnitură de 

cartofi la cuptor, prăjituri de casă, vor fi incluse în preţul biletului, Cash bar.
Sonorizare, lumini, muzică şi DJ oferite de

Blue Moon Entertainment - Toronto

Adulti - $39, Pensionari, Elevi şi studenti - $30 Copiii sub 7 ani –   intrarea libera

Biletele se pot procura şi de la biserica în fiecare
Duminică între orele 9:00AM - 1:30PM

Rezervări şi Informaţii:
(905) 922-8006

   e-mail: biserica@sfstefancelmare.com

Blue Moon Entertainment Toronto - SIMPLY THE BEST
www.BlueM.ca
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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.

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

Asociaţia Culturală Română - CÂMPUL ROMÂNESC are 
plăcerea de a vă invita să ne speriem împreună la Parada 
Costumelor de Halloween. Vom avea, ca de obicei, un 
concurs cu premii pentru cele mai originale costume de 
copii şi adulţi.
Mâncarea şi băutura NU sunt incluse în preţul biletului.
Intrarea: $ 10/zombie, vampiraşii sub 14 ani gratis.
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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



NIAGARA
Seara de Thanksgiving de la Niagara a 
fost pregătită foarte minuţios iar toţi cei 
prezenţi au apreciat aceasta. Am avut  
pe lângă cei care locuiesc la Niagara,  
mulţi români din Toronto, Oakville, 
Mississauga, Kitchener, prieteni de alte 
naţionalităţi (maghiari, sârbi, canadieni), 
iar unii au venit cu copiii. Am avut mulţi 
adolescenţi care s-au implicat, au ajutat 
şi s-au distrat alături de mulţi membri 
ai comunităţii noastre româneşti din 
Niagara. Am fost peste 200 de participanţi 
şi am fi putut fi mai mulţi dacă nu eram 
limitaţi la un anumit număr de persoane 
care ni s-a stabilit de conducerea sălii. A 
fost incredibil!
Am avut cinstea să ni se alăture şi 
oficialităţi: din partea Consulatului 
României la Toronto au participat 
domnul Consul General Interimar Doru 
Liciu si domnul Secretar Bogdan Chitu. 
Oficialităţile locale au fost reprezentate 
de Dl. Rob Nicholson – MP, Ministru de 
Externe al Canadei. L-am avut alături şi 
pe Preotul Cornel Sirjita care păstoreşte 
Parohia Bisericii Ortodoxe din Niagara. 
Mâncarea pregătită şi servită de personalul 
nostru (aperitivul, sarmalele, friptura şi 
savarinele)  au fost servite eşalonat pe 
parcursul serii iar între timp s-a dansat 
continuu pe muzica românească şi nu 
numai, oferită de DJ Chica (Felicia 
Stephan). Iar la partea de program artistic 
vreau sa îl amintesc aici pe prietenul 
nostru Alex Pascu care ne-a încântat cu 
un număr de jazz şi unul de belle canto, 
fenomenale după orice standard.
În final dorim să să facem din “Joy in 
Niagara” – Thanksgiving Dinner si 
Community Party o traditie ... aşa că nu 
vă faceţi alte planuri pentru Thangsiving 
weekend 2016!
Vă aşteptăm cu drag!

Ruxandra Nicol, Niagara



GROUP AUTO AND  
HOME INSURANCE

The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company, Federation Insurance Company of 
Canada. Economical Select® is underwritten by Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not offer auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not offer insurance in 
Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the 
program to existing policyholders until their respective renewal dates. No purchase required. Contest begins April 1, 2015 at 12:01 a.m. ET and closes March 31, 2016 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Prizes will decrease as awarded. Not all 
prizes available to be won as prizes decrease. Skill testing question required. Open to Eligible Group members who are legal residents of Canada over the age of majority in their province/territory of residence at entry. Alternative method of entry for non-members 
of Eligible Groups who otherwise meet the criteria to join an Eligible Group at time of entry (see full rules for eligibility). Odds of winning depend on number of eligible entries received before Contest closing dates. Limit 1 entry and 1 grand prize per person. Entrants’ 
information may be used for marketing. For the Sponsor’s privacy policy see: economicalinsurance.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2015 Economical Insurance. All rights reserved. All intellectual property, including but not limited to 
Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or affiliates and are registered and/or used in Canada. 

Call for a quote and see what you could save.   
1-866-247-7700

Exclusively for Association of Romanian Engineers members.
Discover the savings you may get on quality auto and home insurance and  
be entered for a chance to WIN one of six new vehicles or a $100 gas card.

Visit selectsweepstakes.com for details.

Prizes may not be exactly as shown.

TORONTO
Dragi invitaţi,
Vă mulţumim că aţi fost alături de noi 
la Sărbătoarea Strugurilor din anul 
acesta, organizată de Parohia Toţi 
Sfinţii! Fotografiile ataşate exprimă 
mult mai bine atmosfera de sărbătoare 
decât o pot face cuvintele. Vă invităm 
şi cu alte ocazii să fiţi alături de noi 
pentru a dezvolta şi întări relaţiile 
din comunitatea românească din 
Toronto (GTA). Mulţumiri speciale 
Comitetului Doamnelor şi tuturor 
care s-au ostenit pentru realizarea 
acestui frumos eveniment. Fără 
îndoială au făcut-o din suflet aşa cum 
o fac de fiecare dată.
Profit de oceastă ocazie şi vă invit la 
următoarele două evenimente care 
vor avea loc anul acesta. Sărbătorim 
Crăciunul împreună pe data de 25 
Decembrie imediat după Sfânta 
Liturghie precum şi Revelionul 2015-
2016. Amândouă evenimentele vor 
avea loc  la Biserica Antiohiană “St. 
George” la adresa:  9116 Bayview 
Ave, Richmond Hill, ON L4B 3R9, 
Canada.
Informaţiile detaliate legate  despre 
cele doua evenimente le găsiţi pe 
website-ul bisericii, în anunţurile de 
la biserică şi în media românească 
locală.
Vă aşteptăm cu drag!

pr. Vasile Aileni
647-400-5910

Sărbătoarea Strugurilor
17 octombrie 2015 - organizator: Biserica “Toţi Sfinţii” din Toronto
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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

DECEMBRIE, IANUARIE şi FEBRUARIE10%

CONCERT DE MUZICA BIZANTINA

Corul Bizantin din Toronto vă invită la primul său Concert de 
Muzică Religioasă, cuprinzând creaţii specifice cultului ortodox, 
aparţinând secolelor XIX şi XX. Intrarea este liberă, contribuţia 
spectatorilor fiind benevolă.

din Windsor



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la limita 
superioară. Dragoste: Vei trăi clipe 
excelente în compania partenerului, dar 
n-ar fi exclus să ai ocazia unei aventuri. 
Personalitatea ta puternică şi vulcanică 
face ca acestea să fie mereu la un pas de 
tine. Financiar: Este posibil să ai un câştig 
financiar prin intermediul serviciului. Nu 
te baza însă pe sfaturile colegilor!
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar putea 
să ai probleme cu sistemul circulator. 
Dragoste: Eşti mai afectuos şi mai sensibil 
în această perioadă, ceea ce te poate ajuta 
să-ţi consolidezi relaţia cu fiinţa iubită. 
Financiar: Doreşti să te implici în activităţi 
noi, dar nu uita de cele deja începute.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul timp poate 
avea urmări nefaste. Dragoste: Călătoriile 
îţi pot permite îmbunătăţirea relaţiei. 
Dacă nu ai prezentat partenerul familiei 
şi prietenilor, este tipul să o faci acum. 
Financiar: Nu amâna finalizarea proiectelor 
începute.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat în 
această perioadă. Cuplat cu caracterul 
tău introvertit, acest lucru îţi poate afecta 
negativ sănătatea. Dragoste: Suspiciunile 
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să 
le aduci în discuţie. Financiar: Chiar dacă 
mai ai de aşteptat, nu dispera, lucrurile 
evoluează încet, dar sigur.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai în plan îţi 
dau o anumită nelinişte care poate genera 
neplăceri pe fond nervos şi implicit la 
stomac. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie, 
aceasta va fi mai tensionată. Financiar: 
În privinţa banilor te afli printre cei 
privilegiaţi, pentru că se poate vorbi de 
sume mai mari, de investiţii deosebite, de 
afaceri prospere.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Aplicate corect, tratamentele 
naturiste se pot dovedi eficiente. Dragoste: 
În planul sentimental nu ai de ce să te 
plângi, căci relaţia cu persoana iubită 
funcţionează bine. Financiar: Dacă doreşti 
să finalizezi o lucrare începută de mai mult 
timp, succesul este garantat.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi de dorit 
să eviţi mişcările bruşte deoarece ai putea 
avea probleme cu coloana. Dragoste: 
Relaţia ta de cuplu se poate îmbunătăţi, cu 
condiţia să-i acorzi ceva mai multă atenţie. 
Financiar: Este un moment nepotrivit 
pentru a semna documente financiare.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Grijile pe care ţi le faci pot 
avea efecte negative asupra inimi, dar şi 
a tensiuni arteriale. Dragoste: Eşti cam 
instabil din punct de vedere sentimental 
şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri în 
viitorul apropiat. Financiar: Vei avea ocazia
să semnezi un contract avantajos, ceea ce 
ţi-ar putea aduce un câştig suplimentar.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Profită de energia fizică şi 
mentală de care dispui! Dragoste: În cazul 
în care intenţionezi să te implici într-o 
relaţie clandestină, fii măcar discret! 
Financiar: Banii sunt planul celor mai 
serioase decizii, pentru că nu poţi lăsa la 
voia întâmplării veniturile şi cheltuielile.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei măsuri de pe acum, prin 
care să-ţi asiguri sănătatea pe termen lung, 
nu vei mai avea motive de îngrijorare. 
Dragoste: Fii mai atent la detalii, ascultă 
mai mult ce spune celălalt şi arată-i ce simţi 
pentru el. Financiar: Un proiect pe care îl 
credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat, 
ceea ce-ţi va da oarecum planurile peste 
cap.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Pe cât posibil, evită să te implici 
în activităţi cu grad mare de risc. Dragoste: 
Eşti tentat să reiei o relaţie mai veche 
sau cel puţin mintea îţi zboară în trecut. 
Ascultă-ţi intuiţia care îţi spune că nu 
trebuie să te grăbeşti în luarea deciziilor 
pe plan sentimental. Financiar: Ai şanse să 
primeşti o sumă de bani.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi să păstrezi 
un regim de viaţă mai echilibrat. Dragoste: 
Dacă sunteţi un cuplu solid, obişnuit deja 
cu vicisitudinile vieţii, veţi depăşi fără 
probleme un moment critic. Financiar: 
Banii sunt suportul multor evenimente 
fericite, deci gândeşte-te cum să-i foloseşti 
pentru a-ţi oferi şi ţie şi celor dragi o 
bucurie.

HOROSCOP
22 Octombrie * Nr.193 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11

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 - 10 ani de experienţă

3% comision total
ofertă limitată
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REVELIONUL PENSIONARILOR

                            Duminică 10 ianuarie 
                       2016, ora 4pm la Centrul 
               Cultural Românesc Banatul 
         din Kitchener (aceeaşi locaţie ca şi 
   anul trecut - 2150 Bleams Rd,Kitchener)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Ap.Petru şi Pavel”, Centrul Cultural Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor 
AREC-SOC, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţia

 a 
V-a

Capacitatea sălii pentru acest eveniment 
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 15 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 
50 de ani, pensionari de boala, anticipat, 
iar dacă unul din familie este pensionar şi 
soţul/soţia plăteşte $15)
- 100 dolari cine nu este pensionar
DIN PROGRAM:

-formatie LIVE de muzica de dans cu  
GILMARO

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
Tombola inclusă în preţul biletului.
Multe surprize.
Pensionarilor din Kitchener si Waterloo 
care nu au cu ce ajunge la eveniment li se 

vor asigura gratuit transportul.

Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 
susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 250 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 

informaţii suplimentare şi rezervări de 
bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.

REVELIONUL

PENSIONARILOR
519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

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

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

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

A stabili un bun credit personal in 
Canada, este un pas important in a va 
asigura accesul la resurse financiare, in 
conditii favorabile. De aceea, este bine a 
incepea  “scrie” aceasta istorie a creditului 
personal, cit mai curind posibil.

Aceasta incepe cu primul credit card, 
cu primul imprumut, linie de credit 
sau mortgage in numele dvs. Din acel 
moment, se inregistreaza de catre 
agentiile de credit (ex: Equifax Canada), 
sumele imprumutate si, daca, le returnati 
la timp. Pe aceasta baza, vi se creeaza un 
profil de risk financiar, reprezentat de un 
“credit score”. Acesta poate fi important 
si in momentul in care vreti sa inchiriati 
un apartament.
Citeva sugestii :
1 – Aplicati pentru un credit card.
2 - Face-ti platile complet si la timp, si 
evitati sa depasiti maximul acordat. La fel 
de important este sa faceti si platile lunare 
la timp (utilitati, telefon, etc)
3 – Evitati sa aveti mai multe carduri de 
credit.
4 – Protejati-va informatiile personale, 
bancare si financiare (PIN, etc)

5 –Verificati-va “cedit score-ul” din cind 
in cind,  pentru a nu fi victim unor fraude, 
sau pentru a va reactualiza informatiile 
personale.
Ce este de fapt acest “credit score”? 
Este un numar intre 300 si 900, bazat pe 
istoria platilor, si suma inca datorata. Cu 
cit numarul este mai mare, cu atit riscul 
financiar reprezentat de dvs. Este mai 
mic. Peste 650 este un scor bun, iar peste 
750 este excelent. Cei cu un score mai 
mic de 600, vor putea accesa fonduri dar, 
cu dobinzi mai ridicate.

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

 Despre creditul 
dumneavoastră 

financiar în Canada

AURORA
Parohia Ortodoxă “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora vă invită la

BAL
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2015, începând cu orele 5:00 PM

Va avea loc la St. George Centre Banquet Hall, 9116 Bayview Avenue, Richmond Hill, 
ON, L4B 3M9.
Preţul biletelor este:
                    - $80 pentru adulţi
                    - $60 pentru seniori (60+)
                    - $40 pentru copii (-16)
Toţi invitaţii beneficiază de: meniu tradiţional românesc, muzică de calitate şi Open 
Bar.
Tombolă cu surprize:
         - 3 bilete pentru $10
         - 10 bilete pentru $20
Biletele pot fi procurate de la Biserica noastră: 33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 
1G8. Pentru rezervări şi informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: 
                     647-338-6077
                     905-967-0037

E-mail: contact@bisericaortodoxaaurora.com

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

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
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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

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

Duminică 25 Octombrie, în ajunul prăznuirii Sfântului Dimitrie, după Sfânta Liturghie, 
biserica noastră organizează o Masă Comunitară (Potluck) la care sunt invitaţi toţi 
credincioşii. Oricine este binevenit să contribuie cu mâncare gătită, prăjituri, fructe, etc
Locația bisericii: 100 Old Orchard Grove (St.Timothy Anglican Church), Toronto, 
Ontario, M5M 2E2. E-mail: sfioanevanghelistul@outlook.com

Potluck organizat de biserica Sf.Ioan Evanghelistul 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

Scrie,
iar tot ce va rămâne 
nescris
îmi va fi de ajuns
să mai dau un florit
amarului stih de cais.

Strigă-mă
de pe partea
cealaltă-a pământului
până ce moartea
va-nscrie-n filigran cu 
lazurit
memoriile vântului.

Așteaptă-mă
unde la șipot
vin norii și cerbii,
pe îngeri
să-i bea
din argintul de chivot,
răsfrângeri
din tot ce am fi înserare
când buzele noastre se 
caut.

Vom fi numai noi,
amândoi,

precum într-un cântec de 
flaut
lumina
la prima ei sărutare.

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.

CÂNTEC DIN LEGĂNARE DE FRUNZĂ

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
instalator faianţă sau helper
pentru zona Toronto şi împrejurimi.
Vă rugăm lăsaţi mesaj la 

416 700 9057
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.

Caut doamnă pentru a ajuta în casă la curăţenie 
generală, ptr 2 zile pe săptămână cu posibilitate de Live In 
(are asigurată cazare) în Mississauga. 9058268305 Maria.



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


