
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

* Vineri 14 oct. - Sf.Cuv. Parascheva de la Iaşi * Marţi 18 oct. - Sf.Ap. şi Ev. Luca * Miercuri 26 oct. - Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de Mir *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

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 519-781-2929
  NOU !
- AER CONDIŢIONAT (AC)
- 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:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

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

Următorul număr apare în
20 Octombrie 2016

Anul X - Nr.216
6 Octombrie 2016

12 şi 13 noiembrie

TV Box Android
install, set up, maintenance
416-800-0832 / 519-594-1712

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Poze şi video incluse

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

CUSĂTURI TRADIŢIONALE 
ROMÂNEŞTI

Duminică 6 noiembrie 2016
        Nicolae Botgros      Angela Rusu    Mirabela Dauer   Gheorghe Gheorghiu

pag.11

pag.5

Revelion 2017
CmS Global Entertainment

şi Agenda Românească
vă invită în KITCHENER
la un revelion de neuitat cu 

muzică LIVE cu

AUREL MOGA 
din România,

Dan Florea şi Flori Tigau din 
Toronto

Băutura inclusă. Purcel. Şampanie 
şi vin pe masă. Meniu de lux.
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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)

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Săptămîna trecută vorbeam despre 
apariția, de fapt reapariția unui 
tip de personaj politic radical cu 
mare priză la popor.Unul dintre 
personajele respective era Donald 
Trump,  candidatul republicanilor 
pentru Casa Albă. 
Am încercat să găsesc asemănări 
între acesta și alte asemenea 
personaje politice încă în viață, 
sau plecate. Ar putea fi comparat 
cu  Putin, de pildă? Nu prea, 
președintele rus are în spate o 
carieră intensă de spion și alta de 
om politic uns cu toate alifiile. 
Mai mult Putin este și un tip 
educat, care apreciază arta și în 
plus, un sportiv desăvîrșit. Poate 
Jean Marie LePen? Sau Jirinovski? 
Poate răposatul Vadim Tudor? Și 
tot căutînd asemănări m-a fulgerat 
un gînd mioritic: Gigi Becali. 
Donald Trump este Gigi Becali-ul 
americanilor. 
Să vedem: multimilionari sînt 
amîndoi cu avere făcută din 
tranzacții imobiliare în principal. 

Nici unul nici altul nu au probleme 
cu a spune ce gîndesc, în cele 
mai colorate și pitorești expresii. 
Creștini amîndoi, de Gigi știm 
cu toții, creștin cu state vechi, cît 
despre Trump, recent vizitează 
biserici ca să culeagă voturi. 
Personaje de reality shows – 
Trump cu The Apprentice, Gigi la 
toate programele de știri pe care 
le blagoslovește cu prezența-i. 
În sport Becali e posesorul unei 
echipe de fotbal, Trump este 
posesorul unui club de golf. O altă 
asemănare este atitudinea față de 
sexul frumos – amîndoi posedă o 
doză semnificativă de misoginism 
manifestată în diverse grade și 
culori, în funcție de subiect, sau 
subiectă. Și cu toate astea am găsit 
o diferență majoră și foarte vizibilă: 
Gigi Becali are palme bătătorite de 
om din popor; Trump are palmele 
mici, foarte mici și delicate.

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta la 
ora 12 la prânz şi se reia duminică ora 16, luni la ora 12 şi miercuri 

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

Trump şi Becali
  (Trumpecali)

Cretul succesului
In rest, n-am mai semanat cu nimeni, niciodata. 
Bine, in timp ce o vodca i se evapora prin valul 
palatin, un fost iubit mi-a spus ca seman cu Meryl 
Streep, dar cum eu nu eram la fel de beata, n-am 
izbutit sa-l cred, oricat m-am incordat. De-atunci, 
pe masura ce imbatranesc, astept sa mai seman 
cu cineva, fiindca niciun alt compliment n-a 
atins atatea puncte erogene ca astea in care eram 
comparata cu vreo splendoare in voga.
N-am apucat sa-mi savurez resemnarea, ca au 
aparut, in jurul meu, roiuri de femei care nu se 
limitau la a-si dori sa fie clona cuiva, ci chiar 
credeau cu toata convingerea ca seamana leit 
cu vreo diva. Vreo doi ani, in liceu, a trebuit 
sa-i confirm zilnic unei maimutici de colege 
ca seamana cu tipa din „Love Story“, dupa 
care urma a doua cazna, trebuia s-o conving 
ca n-are leucemie ca aia, ca era obsedata c-o 
sa moara tanara. Ne-am reintalnit intamplator, 
cand se asternusera peste ea vreo cinspe ani si 
vreo treizeci de kile. Se maritase cu un tip care 
semana in tineretile lui cu Ryan O’Neal batran, 
dar ma rog, formula fusese implinita. Amandoi 
traiesc sanatosi si grasi, ea are toate leucocitele 
disciplinate, doar colesterolul rebel mai adie a 
drama medicala in casa lor.
De cate ori a aparut vreo dulcica in vreun film 
cu box-office exploziv, toata planeta a copiat-o 
pana la manifestari patologice. Tin minte ca am 
vazut in caminul studentesc, pe un videoplayer 
vechi, filmul „Dirty Dancing“. Atat ne-a trebuit. 
Lasa ca dansam toate de zici ca aveam o criza 
hormonala coroborata cu ceva prurit delicat, dar 
ne si pieptanam ca partenera lui Patrick Swayze. 
Saloanele de coafura nu mai faceau fata sa insire 
suvite pe mosorasele de „permanent“, metropola 
mirosea a amoniac si toata suflarea era merinos. 
Eram un oras de oite blonde, majoritatea doar 
decolorate cu perhidrol, ca nu mai aveam bani 
si de vopsea. Toate cretele si buclatele din 
„Officer And Gentleman“, „Strada Hanovra“, 
„Pretty Woman“, „Noua saptamani jumate“ 
sau „Yankeii“ au improscat moda disperata a 
bigudiurilor si moatelor.
Dar probabil ca imitatia cea mai agresiva – fizic 
si psihic – e cea a gratiei anorexice din fashion. 
Multe ticneli mimetice s-au manifestat de-a lungul 
vremii, dar moda fetei depresive si depresurizate 
persista zgomotos. In ziua de azi, e la moda sa 
imiti starurile cu apucaturi maniacale, cocosatele 
cu sandale si sosete dungate pana la genunchi 
sau ciorapi cu firele duse, capiile cu bratele 
ca niste nuiele de alun, albe si dezorientate, de 
zici ca tocmai au donat sange pentru victimele 
dezastrului – cand, de fapt, ele sunt primele 

victime din cel mai umflat dezastru planetar, cel 
al automutilarii. Mai presus de copierea unor 
frumusele vii, sta incapatanarea noastra de a 
imita aspectul de mortaciune ambulanta al unor 
top-modele balcâze.

Death On Two Legs
S-a scris mult despre asta, dar imitatoarele 
nu retin esentialul, asa ca le aduc eu aminte: 
femeile care au picioare foarte lungi au suferit, 
in copilarie, de rahitism. Mamele noastre ne 
indopau cu buline ca sa evitam acest pocinog, dar 
pe ele probabil le-au crescut bunicii si nu le-au 
dat vitamina D, asa ca, din rahitismul lor penibil 
carential, s-au dezvoltat mai tarziu niste creaturi 
a caror diformitate a ajuns etalon de frumusete. 
Neglijente parentale pentru care tot targul te-ar 
pune la zid au facut ca odrasla ta devitaminizata 
sa fie platita azi cu greutatea ei in aur (ceea ce e 
destul de mult, chiar si la masuta lor corporala, ca 
masa nu pot sa-i zic).
N-am nimic impotriva imitatiilor, e normal sa 
nu-ti placa ochii tai mici, de purcel, si sa-ti placa 
ochii mari, de vacuta, ai lui Janet Jackson. Ok. 
Doua aspecte ne strica cheful, insa. Unul ar fi 
ca aceste nazuinte raman niste batai de campi, 
niciun chirurg plastician din lume nu te va 
reinventa in asa fel, incat sa te intoarca astia de 
la vama, ca nu te recunosc in pasaport. Ochiul 
vulturos al ofiterului de frontiera se va prinde ca 
esti tu, chiar daca ai la activ o rinoplastie, doua 
otoplastii (si asta nu pentru ca ai doua urechi, ci 
pentru ca prima operatie a iesit prost) si-un lifting 
facial, plus o infuzie subtila de lentile de contact, 
botox si hialuronic.
Al doilea aspect e ca nu avem simtul masurii, 
cateodata ni se pare ca semanam cu sex-simboluri 
care au jumatate din varsta si greutatea noastra. 
Am simtit de cateva ori in viata gustul amar 
al constatarii ca niste femei coapte, ca noi, au 
senzatia ca seamana cu actrite celebre numai 
fiindca „sunt acelasi gen“. Daca a fi acelasi gen 
inseamna a fi blonda, leganata si miorlaita ca 
vedeta in cauza, atunci avem de a face cu un 
diagnostic mai complicat.
In ceea ce ma priveste, am depasit fazele 
nataflete, am ajuns la o maturitate deplina si la 
o intelepciune frumoasa in legatura cu dorinta 
de imitatie. Nu ma mai intereseaza sa seman cu 
nimeni, gata. Ma intereseaza doar cum sa fac rost 
de o poala de bani, ca sa ma operez estetic din cap 
pana-n suflet.

Simona Catrina

Oh, oobee doo, I 
wanna be like you, I 
wanna walk like you, 

Talk like you, too!

519.594.1712

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH

DJ, MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

- ultima parte -

KITCHENER
Biserica Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener vă invită la:

Masa
de Thanksgiving

care va avea loc în Sala Mare a 
Centrului Cultural Român BANATUL

duminică 16 octombrie ora 12:30 
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

Upcoming Information Seminars

Date: October 15, 2016
Time: 10:00 AM

Location: Leaside Room at Delta Hotels East, 
2035 Kennedy Rd, Toronto, ON M1T-3G2
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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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
STONEY CREEK

Iubiţi credincioşi, cu ocazia “Zilei 
Recunostintei”, Thanksgiving Day, 
membrii Consiliului Parohial dimpreună 
cu Preotul Paroh al Bisericii Ortodoxe 
Româneşti “Sfântul Nectarie” din Stoney 
Creek/Hamilton, doresc să vă invite 
să participaţi la Agapa frăţească ce va 
fi oferită cu ocazia acestei sărbători 
civice! Agapa va avea loc în sala socială 
a Bisericii, 651 Hwy8, Stoney Creek, 
intersecţia Hwy8 & Fruitland, duminică 

16 Octombrie 2016, ora 14:30 după Slujba 
Sfintei Liturghii. Din programul culinar nu 
va lipsi tradiţionalul curcan! De asemenea 
ca şi până acum Agapa este oferită în mod 
gratuit credincioşilor, totodată donaţiile 
şi sprijinul material acordate Bisericii 
“Sfântul Nectarie” sunt apreciate şi 
încurajate! Vă mulţumim pentru suportul 
dvs şi vă aşteptăm în fiecare duminică după 
ora 12.00!

Părintele Ioan & Consiliul Parohial

Biserica Ortodoxă Română “Sfântul Nectarie” din Stoney Creek/Hamilton vă invită la:

Agapă Frăţească
de Thanksgiving Day
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OAKVILLE

“Toamna se numără bobocii” şi Programul 
de Limba Română HCDSB din Oakville îşi 
numără elevii.
Anul aceasta Programul de Limba Română din 
Oakville începe cu 3 clase de limba română şi 
cu alte 2 clase la cursurile extraşcolare, cel de 
matematică (instructor Daniela Bodnariuc) 
şi cel de cusături tradiţionale româneşti 
(instructor Mihaela Nastase).
Mulţumim tuturor părinţilor şi copiilor 
prezenţi la deschiderea noului an şcolar. 
Ne-am bucurat să-i revedem pe cei cu care 
suntem deja familiari şi să facem cunoştinţă 
cu cei nou-veniţi. 

Mulţumim deasemenea absolvenţilor din anii 
trecuţi care s-au întors să ne ajute. Mulţumim 
Adi Dragalin pentru întâmpinarea părinţilor 
la intrarea în şcoală! Mulţumim Luca Năstase 
pentru ajutorul dat la colţul bibliotecii!
Cursurile extra-şcolare oferite şi-au reluat 
activitatea începand cu 24 septembrie 2016 
şi se vor desfăşura pe parcursul a 8 sâmbete. 
Inscrierile continuă până la sfârşitul 
anului 2016. Puteţi cere informaţii la 
scoalaoakville@gmail.com sau să ne vizitaţi 
pe website-ul www.VorbescRomaneste.com 

Vă aşteptăm cu drag.

AURORA

Începând cu luna septembrie, un nou an 
bisericesc şi un nou început de şcoală 
pentru elevi şi studenţi, am reluat şi noi cu 
ajutorul lui Dumnezeu la Biserica noastră 
din Aurora, programele şi activităţile 
obişnuite (şi ceva noutăţi!) pentru copiii şi 
seniorii parohiei noastre:
- Ora de Religie pentru copii, în fiecare 
Marţi, orele 7:30-8:30 pm, precedată de un 
Curs de Limba Franceză pentru copii 
(cu vârste între 7 şi 13 ani), orele 7:00-
7:30 pm, introdus din toamna aceasta prin 
amabilitatea Doamnei Prof. Florina Scupi;
- Curs de Limba Engleză pentru Seniori, 
în fiecare Joi, orele 10:00 am - 12:00 pm, 
continuă şi anul acesta prin amabilitatea 
Doamnei Prof. Delia Achim;
- “Cunoaşte-ţi semenii..”  întâlnirea
seniorilor (prilej de discuţii şi schimburi de 
experienţă, muzică şi poezie, vizualizare 
film cu tema religioasă), bi-lunar, Marţi, 
orele 10:00 am - 12:00 pm.

Alte evenimente organizate de Biserica 
“Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora:
- 15 Octombrie 2016: Ziua Recoltei, o 
zi a recunoştinţei şi a mulţumirii adusă 

lui Dumnezeu pentru roada pământului şi 
pentru darurile Sale cele bogate pe care cu 
îmbelşugare le-am primit în anul acesta, 
la Simeon Park Magna, 13190 Woodbine 
Avenue Gormley, ON L0H 1G0;
- 4 Noiembrie 2016: Ne vorbeşte Părintele 
Ieromonah Pantelimon Susnea (Mănăstirea 
Oasa, România), Seară duhovnicească, de 
la 7:00 pm;
- 5 Noiembrie 2016: Hansel şi Gretel, 
spectacol în limba română cu actori şi 
păpuşi, adaptare după binecunoscuta 
povestea cu acelaşi nume a Fraţilor Grimm, 
de la orele 4:00 pm. Costul unui bilet este de 
$10 copil/adult. Biletele se pot procura de 
la Pangarul Bisericii începând cu Duminică 
2 Noiembrie;
- 12 Noiembrie 2016: Balul de Toamnă, 
va avea loc la Saint George Centre, 9116 
Bayview Avenue, Richmond Hill, ON L4B 
3M9, de la orele 6:00 pm;
- 19 Noiembrie 2016: Taina Sfântului 
Maslu, slujba săvârşită în sobor cu fraţii 
preoţi din parohiile vecine, în prima 
săptămână din Postul Crăciunului, de la 
orele 5:00 pm.

Biserica “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora vă invită la:

Religie şi Franceză pentru copii, Engleză pentru Seniori, 
Întâlnirea Seniorilor, Ziua Recoltei, Seară duhovnicească, 

Teatru de păpuşi, Balul de Toamnă, Maslu

CUSĂTURI TRADIŢIONALE 
ROMÂNEŞTI
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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.

Comunitatea Română din Niagara vă invită la

Petrecerea de ThanksGiving
Bucurie in Niagara – Ediţia a II-a !

Sâmbătă, 8 Octombrie 2016
De la 5:00 pm …pana tarziu

Locatia: Niagara-On-The-Lake Community Centre Auditorium, 
14 Anderson Lane, NOTL
Entertainment: DJ CHICA – Felicia Stepan.
Cash bar, dans şi multă distracţie, invitaţi surpriză.
Preţ: $45 adult / $25 copil sub 12 ani.
Reduceri pentru grupuri de 4 sau 8.

Informatii şi procurarea biletelor prin telefon : 1 (905) 353 4933 – Ruxandra Nicolescu
sau E-mail: RomanianCommunityofNiagara@yahoo.com sau 
Facebook: Comunitatea Romana din Niagara /Romanian Community of Niagara

NEWMARKET

- Vineri 14 Octombrie 2016
   ora 10:00am
Sf. Cuvioasa Parascheva, Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, 
săvârşită de P.S Ioan Casian
   ora 6:30pm
Taina Sfântului Maslu, săvârşită de P.S 
Ioan Casian, în prezenţa unui sobor de 
preoţi
- Duminică 16 Octombrie 2016
   ora 12:30 Hramul Bisericii
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 

Arhierească, săvârşită de P.S Ioan Casian, 
Procesiunea cu veşmântul Sf.Cuvioase 
Parascheva

    ora 3:00pm
Masa Festivă de Hram, în locaţia:
Newmarket Veterans’ Association, 406 
Millard Ave. Newmarket, On. L3Y 1Z9 
(Church St./Millard Ave.)

Pr. Mihail 416 897 3111
(227 Church Street (Church/Eagle), 

Newmarket, ON. L3Y 4C5)

SCHOMBERG

1.“Festivalul Mustului” / Promovarea 
Programului “Dolar pentru Dolar”
Duminică 16 octombrie, după Sf. Liturghie 
de la ora 1:00pm vom pregăti:
-delicioasele plăcinte cu brânză;
-castane prăjite şi fierte;
-must;
-muzică de calitate
Sperăm să avem o zi frumoasă de toamnă, 
vom amenaja atât parcarea bisericii cât şi 
sala de mese în acest scop.
Castanele şi mustul - contra cost, iar 
plăcintele vor fi oferite din partea casei. 
Donaţiile sunt lăsate la aprecierea 
dumneavoastră.

2. Taina Sf. Maslu - Vineri 21 octombrie 
ora 7:00pm la Biserica noastra.

Taina Sf. Maslu, va fi oficiată în Biserica 
noastră, având deja confirmarea şi altor 
preoţi din împrejurimi.

Aduceţi la biserică puţină făină în care veţi 
pune 7 lumânări, iar la momentul potrivit 
vor fi aprinse. Mai puteţi aduce untdelemn 
şi pomelnicul unde veţi pomeni doar pe cei 
vii din familia dumneavoastră.

3. “Agapa Vânătorească”
Duminică 13 noiembrie, după Sf. Liturghie, 
în sala de mese.
Această agapă va avea un specific cu totul 
aparte, în sensul că vom pregăti mâncare 
de vânat şi alte delicatesuri.
Această agapă, va marca Lăsatul Secului 
pentru începutul Postului Naşterii 
Domnului.
Donaţiile la aprecierea dumneavoastră.

Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Pasca 416-835-1223

www.bisericasfantulilie.com

Doamne ajută!

Invitaţie la

HRAMUL
Bisericii “Sfanta Cuvioasa Parascheva”

Biserica “Sf.Ilie Tesviteanul” din Schomberg vă invită la:

Festivalul Mustului
Maslu

Agapă Vânătorească
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2016

SANTA FE 2017

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Tel:

519-742-4400
44 Alpine Rd. | Kitchener, ON  | N2E 1A2
nraiciu@kitchenerhyundai.com

HYUNDAI SONATA 2016
Fiecare persoană care vine la Kitchener 
Hyundai şi cere să vorbească cu Nicolae Raiciu 
aducând anunţul din ziar sau completează 
formularul online la

www.unromanpentruromani.com
vor primii $200 (atunci când cumpără o 
maşină).

HYUNDAI ELANTRA 2017





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. Economical Select® is underwritten by 
Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not o� er auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not o� er 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. 
Discount rating is based on a standard auto and home insurance policy underwritten by Waterloo Insurance Company with no previous discounts applied and does not take into consideration other insurance provider policy rates. No purchase required. Contest closes March 
31, 2017 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Skill testing question required. Limit 1 entry / 1 vehicle prize per person. For Sponsor’s privacy policy see: economicalselect.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2016 Economical 
Insurance. All rights reserved. All Economical 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 a�  liates and are registered and/
or used in Canada. All other intellectual property is the property of their respective owners.

S E L EC T SWEEPSTAKES

Call today. 
1-866-247-7700
Visit selectsweepstakes.com. Enter group discount code K1300.

SAVING ON
INSURANCE IS GREAT.

WINNING
IS BETTER.

Call today. 

IS BETTER.
Prizes may not be exactly as shown.

Exclusively for members of the 
Association of Romanian Engineers in Canada.
You’re eligible for exclusive group discounts on 
car and home insurance through your organization. 
Call for a quote and be entered for a chance to
win a $250 gas card or 1 of 6 new cars!
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The Apple Fritter
300 King Street E, Kitchener, (Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă
-renumitele apple fritter, poutine, cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească

Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la:

(226)791-7123

TORONTO
Parohia ortodoxă română “Sfântul 
Gheorghe” din Toronto a adăugat 
recent în calendarul său de 
evenimente o nouă sărbătoare 
cu caracter comunitar –“Ziua 
bunicilor” (căreia în Canada îi este 
acordată a doua duminică din luna 
septembrie). 
Iniţiată cu scopul de a aduce împreună 
trei generaţii (bunici, părinţi, copii/
nepoţi) şi de a-i onora pe seniorii 
din parohie – cei cărora le datorăm 
atât de mult, pe toate planurile – 
sărbătoarea, organizată din iniţiativa 
d-nei Eliza Ghinea şi desfăşurată 
sub oblăduirea părintelui paroh 
Ioan Bunea, s-a dovedit un adevărat 
succes, mulţumită eforturilor 
conjugate ale Consiliului Parohial 
(dl Cristian Mates – preşedinte şi dl 
Marius Bangala - vicepreşedinte), 
ale Comitetului Doamnelor (dna 
Simona Andrei - preşedinta, dna 
Crenguta Dalea, dna Elena Kramz şi 
dna Elena Tat), ale Şcolii duminicale 
(cu o îndelungată tradiţie de la 
înfiinţarea sa acum două decenii de 
către d-na preoteasă Mihaela Bunea) 
şi ale îndrumătorilor săi actuali (dl 
Cristian Zamrii, dna Eliza Ghinea, 
dna Cristina Teoderascu şi dna 
Alina Patra), şi, nu în ultimul rând, 
ale celor care au participat, cu voie 
bună şi cu inima deschisă, la acest 
eveniment.
De la delicioasele bucate preparate 
de către Comitetul Doamnelor, cu 
specificul lunii curente (supă de 
curcan) sau tradiţional (savarine 
şi Doboş tort), la fundalul muzical 
intenţionat nostalgic (Ioana Radu, 
Mia Braia, Gica Petrescu, formaţia 
Mondial etc.), de la concursurile 
de identificat melodii din trecut sau 
concursul de dans pentru seniori 
(toate cu premii) şi până la programul 
de poezii şi cântece dedicat de 
elevii şcolii duminicale bunicilor de 
pretutindeni, sărbătoarea s-a dovedit 
de un real succes, aducând împreună 
în sala de festivităţi “Dacia” a 
bisericii peste o sută de persoane, 
într-o atmosferă caldă, de neuitat.
Lăsând imaginile să vorbească, 
îndrăznim să exprimăm ceea ce 
mulţi dintre participanţii la acest 
eveniment şi-au dorit – ca această 
premieră să devină de acum o 
tradiţie anuală în programul cultural 
al parohiei, şi, de ce nu, în cadrul 
întregii comunităţi din Toronto şi 
împrejurimi.
Felicitări organizatorilor!

U.N. Bunic

“ZIUA BUNICILOR“ la TORONTO
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Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie. 
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de 
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga. 

Tel. 905-896-8116

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

Asociaţia ARTA din Kitchener lansează 
un concurs literar pentru elevii din clasele 
1-12 sub formă de poezie sau proză cu 
tematica:
Ce înseamnă pentru mine a fi român în 
Canada
Data limită este 1 noiembrie 2016.

Câştigătorii vor avea publicaţiile literare 
publicate în ziarele Agenda Românească 
şi Jurnalul Bucureştiului.
Premierea va avea loc cu ocazia Zilei 
României.
Trimiteţi lucrările literare la
                popescu.arta@rogers.com

CONCURS LITERAR
“Ce înseamnă pentru mine a fi român în Canada”

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Ai o vitalitate debordantă, 
ești mereu în priză, mereu pe rulmenți. 
Dragoste: Suspiciunea, anxietatea, 
posesivitatea sau gelozia pot umbri viața 
în doi. Financiar: Preocuparile financiare 
sunt foarte accentuate, poți avea venituri 
din colaborări sau din surse adiacente, dar
ele te pot obliga și la unele plăți 
suplimentare.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai o bună rezistență la efort, dar 
nu excelezi la capitolul tonus. Dragoste: Nu 
prea e linişte în cuplu, conflictele se încing 
de la te miri ce, de parcă aţi fi amândoi în 
competiţie. Financiar: Sunt şanse în carieră 
şi afaceri, dar funcţionează doar atâta timp 
cât ai măsură şi nu rişti.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă îți tratezi organismul ca 
pe un fel de mașină de luptă, respectă-i 
instrucțiunile de utilizare și fă-i reviziile 
periodice necesare. Dragoste: Tânjești 
după un suflet tandru sau după o pasiune 
nebună. Numai că acum nu este momentul. 
Financiar: Câștigurile financiare depind
de reușita profesională, iar

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nu-ţi strică starea de 
confort fizic şi te bucuri de o sănătate bună. 
Dragoste: Ești fericit şi răsfățat de gesturile 
de afecțiune ale partenerului. Financiar: 
Este un moment decisiv pentru veniturile 
tale. Trebuie să alegi ce e de făcut cu banii 
pe care i-ai acumulat.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Există o predispoziție la afecțiuni 
virale, febrile sau infecțioase. Dragoste: Ai 
carismă, atragi, fascinezi însă vrei foarte 
mult și nu prea ai răbdare, iar asta s-ar 
putea să te coste pe plan afectiv. Financiar: 
Sunt posibile rezolvări sau chiar câștiguri 
nesperate.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai multă energie și putere de 
muncă. Dragoste: Nu prea ai motive de 
fericire, dar în lipsa momentelor tandre, 
senzuale, intime, aşa cum ai sperat, 
măcar ai un sprijin şi un prieten la nevoie. 
Financiar: Banii vin, dar neprevăzutul îți 
poate spulbera rapid o bună parte din ei.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Răcelile de sezon te ocolesc şi te 
simți bine în pielea ta. Dragoste: Dragostea 
are nevoie şi de un dram de rațiune, dar 
când aceasta devine predominantă, nu prea 
se mai poate vorbi de iubire. Financiar: 
Nu te arunca la primul impuls în cheltuieli 
neprevăzute.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Stresul lasă urme în organism,
deci încearcă să ai mai multă grijă de tine şi 
să nu te mai agiţi de la orice fleac. Dragoste: 
Te poți aștepta la întâlniri importante, 
noi cunoștinte sau decizii privind relația. 
Financiar: Banii sunt punctul forte al 
acestei luni, pentru că o să ai parte de un 
noroc de zile mari.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Ai un tonus foarte bun - energie 
cât încape, optimism și poftă de acțiune. 
Dragoste: Dragostea poate să-ți iasă în 
cale în orice moment. Există însă și riscul 
unor bătai de cap: lucrurile se pot bloca sau 
pot lua o turnură neașteptată. Financiar: 
Ai mâna bună la investiții și te bucuri de 
susținerea familiei.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu este cazul să te implici în prea 
multe. În caz de suprasolicitare, sistemul 
de protecție al organismului poate ceda. 
Dragoste: Nevoile afective și sexuale sunt 
crescute, dar, deocamdată, sunt inhibate 
sau refulate, probabil din cauza unei 
bariere mentale. Financiar: Ai de luat unele 
hotărâri dar, chiar dacă presiunea psihică 
este sporită, șansele de succes sunt mari.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea probleme cauzate de 
funcţionarea tiroidei şi a ficatului. Dragoste: 
Este posibil ca o legătură de amiciţie să 
alunece pe panta dragostei. Financiar: 
Călătoriile de afaceri şi colaborările la 
distanţă sunt favorizate.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu este momentul să-ți 
demonstrezi vitejia și să-ți forțezi șansa. 
Dragoste: Relațiile sunt un subiect greu în 
acest interval, atat în sensul ponderii, cât și 
în cel al dificultății. Financiar: Revin unele 
chestiuni legate de împrumuturi, moșteniri,
recuperări, etc.
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Foto: Gigi Belu

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

În colaborare cu:
Agenda Românească

CmS Global Entertainment

KITCHENER

Vă informăm că începând cu data de  02 octombrie 
2016 noi, misiunea ortodoxă “Sfânta Maria” şi “Sfinţii 
Martiri Brâncoveni” ne vom muta în BISERICA MARE 
a parohiei “St Paul’s Lutheran Church” unde vom ţine 
atât Sfânta Liturghie (începând cu ora 11:00 a.m.) cât şi 
celelalte servicii religioase. De asemenea, în mod special 
vă anunţăm că următorul nostru eveniment comunitar 
va avea loc în data de  23 octombrie 2016. Atunci vom 

avea agapa frăţească de Thanksgiving când vom servi un 
meniu exclusiv românesc cu: CIORBĂ DE BURTĂ şi 
PUI LA CEAUN.
 
Vă reamintim adresa noastra: 544 Bridgeport Rd E 
(locatia St Paul’s Lutheran Church), Kitchener, ON, N2K 
1N7.

Consiliul Parohial

Misiunea ortodoxă “Sfânta Maria” şi “Sfinţii Martiri Brâncoveni” din Kitchener

AGAPA FRĂŢEASCĂ de Thanksgiving



6 Octombrie * Nr.216 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.13

Travel Agency

SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more

TICO # 4198099
(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

ONTARIO

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

ŞCOLILE ROMÂNEŞTI din Ontario
Toamna, începând de la jumătatea lunii septembrie, Şcolile 
Româneşti din Ontario îşi deschid porţile pentru un nou an şcolar. 
Cursurile sunt ţinute în diferite şcoli catolice sau publice (depinde 
sub ce inspectorat şcolar - SCHOOL BOARD - au fost create), în 
fiecare sâmbătă dimineaţa începând cu ora 9 sau 10. Toate aceste 
şcoli oferă cursuri cu credite pentru elevii de liceu. Atât cei mici cât 
şi cei mari sunt puşi faţă-n-faţă cu opera marilor scriitori şi poeţi 
români, Eminescu, Coşbuc, Creangă, şi mulţi alţii, învaţă despre 
frumuseţile geografice ale României, delta Dunării, Carpaţii, Marea 
Neagră, învaţă istoria zbuciumată a poporului român precum şi 
conducătorii acelor vremuri începând cu Decebal, Ştefan cel Mare, 
Mihai Viteazul şi toţi cei care au contribuit la formarea României 
de astăzi. Tradiţiile şi obiceiurile populare le sunt prezentate de 
profesori sub formă de scenete şi serbări de Crăciun şi de Paşti, dar 
şi Hora Unirii, Mărţişorul, Ziua Mamei în 8 martie, nu lipsesc din 
materialul didactic al profesorilor, care au la dispoziţie doar 2-3 ore 
în dimineaţa zilei de sâmbătă să îi ţină atenţi pe copiii prezenţi la 
cursuri. Profesorii au la dispoziţie materiale didactice interactive, 
o vastă pregătire profesională, experienţa românească de profesor 
sau învăţător, şi mai mult decât toate acestea la un loc, au în suflet 
o dragoste nemărginită pentru România.
Înscrieţi-vă copiii la şcolile româneşti!

Agenda Românească
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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

Nicoleta Burlea
Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Bianca Man
Sandu Sindile
Viorel Rusu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh

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 N
(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 48 de cents/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

www.littleheaven-seniorhome.com
E-mail: info@littleheaven-seniorhome.com        Tel.: 

Little Heaven - Senior Home
din Oradea

Vă oferă:
- condiţii excelente în camere spaţioase, aerisite, cu deschidere spre un peisaj mirific
- mâncare tradiţional românească
- activităţi recreative şi sociale
- personal medical calificat 24/7 (inclus este monitorizarea medicaţiei)
- personal calificat pentru ajutor (baie, îmbrăcare, igienă personală)

+40-735.239.554 România
1-416-800-0832 Canada
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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

Câteodată,
precum ochii tăi,
inima se limpezește,
că poți vedea dincolo de gând,
până în Dumnezeu.
Peste gardul de școală al Lui
se aud
clopoțeii râzând...
Alteori,
ca o negură din neunde
se face-nserare
deasupra inimii mele,
ca printre coarne de cerb
violetul pietrelor rare.
Atunci,
ochii tăi, aproape plângând,

îmi repetă, mereu și mereu,
să nu uit intraductibilul verb
din limba clopotului mare.
Ochii tăi, mai frumoși ca oricând...

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.

CA OCHII TĂI

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

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
apredescu08@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).

CĂUTĂM personal pe termen lung în zona GTA, 
cu şi fără experienţă în domeniul construcţiilor 
(renovări, addition, basement, etc).
Rugăm seriozitate.
Informaţii la telefon:

647.500.0225

A-Z DRIVER
Angajăm un şofer cu minimum 1 an experienţă 
Canada şi USA.
Full Time job.
Salariu foarte bun.
Pentru info: Danny 647-982-2404

CAUTAM NANNY
LIVE IN or OUT pe termen lung
pt.zona Nobleton / King City
(aproape de Wonderland)
Persoanele interesate pot sa sune le telefonul
6475000225.

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

Un prieten din Montreal caută familiaTeo şi Florica 
Suciu. Rugăm pentru cine poate da vreo relaţie să sune la 
telefon 5198943865

Dorim un cuplu pentru: îngrijirea şi transportul la şcoală a 
doi copii de 8 şi 10 ani + întreţinerea unei case incluzând 
menajul, în Seattle, WA, USA. Preferăm o familie educată 
cu bune cunoştinţe de matematică, şi cu puţină pricepere 
pentru mici lucrări de menţinere a proprietăţii.  Începând 
cu ianuarie 2017.  Salariul este foarte competitiv şi oferim 
beneficii dentare.  Tel. 1.206.335.1980



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)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

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.

Toate tipurile de făină, iaurt, 
condimente, cartofi, ceapă, măsline, 
lămâi, tot felul de brânzeturi printre 

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


