
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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Luni 21 noiembrie - Intrarea în Biserica a Maicii Domnului * Miercuri 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei * Marţi 6 decembrie - Sf.Ierarh Nicolae *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
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
1 Decembrie 2016

Anul X - Nr.219
17 Noiembrie 2016

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

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
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pag.8invitat special din România: AUREL MOGA

Au început înscrierile pentru REVELIONUL PENSIONARILOR

www.rokaserv.ca

Roka Services Ltd. 
Oferim încălţăminte fabricată în România din piele naturală 100%
Marfă de calitate şi preţuri avantajoase. Ne găsiţi la:

      sales@rokaserv.ca  sau  519.267.4979

Pe www.amazon.ca – cautati
Rocomfort la categoria
“Shoes and Handbags”

Pe data de 1 Decembrie 2016, ora 
12:00p.m., va avea loc festivitatea 
de celebrare a Zilei Naţionale a 
României, organizată la Adunarea 
Legislativă a provinciei Ontario 
din Queen’s Park, Toronto, unde 
se vor intona imnurile de stat ale 
României şi Canadei şi se va ridica 
drapelul naţional al României în 
faţa clădirii parlamentului.

Parada lui
MOŞ

CRĂCIUN

pag.12

Moş Crăciun îşi face 
întotdeauna apariţia cu 
mare fast printr-o PARADĂ 
deosebită unde poate fi 
văzut alături de ajutoarele 
lui precum şi multe alte 
personaje din poveşti. Nu 
rataţi aceste evenimente în 
oraşele unde locuiţi. 
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Teatrul ARS NOVA
din Toronto

Ziua 
Naţională a 
României



AGENDA ROMÂNEASCĂ 17 Noiembrie * Nr.219pag.2

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

La Casa Albă s-a instalat o 
glumă. Mă rog, se va instala, 
pe 20 ianuarie. De ce o glumă? 
Pentru că nu e nici roșu, culoarea 
conservatorilor, nici albastru, 
cea a democraților. Donald 
Trump e portocaliu. Nu numai la 
păr, dar și la idei. La cîteva zile 
de la anunțarea cistigătorului 
alegerilor prezidențiale, Donald 
se îndulcește. Nu mai e agresivul 
care a înflăcărat mințile adormite 
ale neglijatilor americani. În 
interviurile și declarațiile acestor 
zile domnia sa dă înapoi. De 
pildă, ca la Radio Erevan – it was 
not about building a Mexican 
Wall, but a Mexican Mall. It 
was not about a Muslim ban, 
but a Muslim band. Gluma la o 
parte, Trump nu va eradica total 
sistemul de sănătate Obamacare. 
Îl va îmbunătăți. Nu  va opri 
imigrația musulmanilor, ci o va 
îmbunătăți. Nu  îi va deporta pe 
criminalii mexicani, ci, ați ghicit, 
îi va îmbunătăți. Cît despre 
avorturi, s-a spălat pe mîini de 
afacerea asta și a declarat la CBS 
că lasă decizia pro life sau pro 
choice în seama fiecărui stat. La 
întrebarea reporterei vizavi de 
cum vede rezolvarea, Trump a 
răspuns că respectivele cucoane 
care doresc avortul, să meargă 
în statul care le permite să o facă. 
Prin urmare va face America să 
fie mare din nou. Că fuse tare 
mică pe vremea lui Obama.  
Dar Trump e doar o piesă pe 
tabla mondială de șah: e vremea 

dictatorilor și a dezglobalizarii, a 
fiecăruia pentru sine. La naiba cu 
NATO, cu Uniunea Europeană 
și cu încălzirea globală. Pare-
se că are loc un ciclu centenar, 
acum la o sută de ani de la 
încheierea primului război 
mondial cînd s-au destrămat 
marile imperii și micile națiuni 
și-au regăsit identitatea. Tot 
așa mor ideologiile; prea puțin 
contează stînga, dreapta, sau 
mijlocul. Ideologiile au devenit 
simple pretexte pentru slogane 
și pentru păcălit naivii. Și asta nu 
doar în America. Mai importantă 
e carisma alesului decît ideologia 
partidului, ales care, ca un 
cameleon virează încotro vrea 
mesele (citat din revoluționarul 
Marcu). Vreți nume? Putin, 
Trump, Erdogan, Duterte, 
Orban, Boris Johnson și mai 
recent Dodon. Că am pomenit 
de primul război mondial, să ne 
amintim de la ce a pornit scînteia 
lui – de la un simplu glonte 
ucigaș care a explodat ulterior 
într-un război inimaginabil cu 
milioane de victime. Nu a fost 
vorba nici atunci de nici o cabală, 
de comploturi mondiale, de 
Soroși și iluminați. Pur și simplu 
a fost vorba de orgoliile meschine 
ale unor dictatori mici la suflet și 
poate portocalii la păr.

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)

Într-o zi mi-ai 
dăruit o portocală

Eram
odată la o 
nuntă din 
care nu 
pricepeam 
mare 

lucru. Mă invitase nașa, deci atunci vedeam 
mirii prima oară-n viața mea. La felul doi, un 
comesean care nu suferea peștele cu cartofi 
natur s-a plictisit și, în timp ce noi mâncam 
cu tacâmurile special amenajate și demontam 
oase, ca pirotehniștii care taie fire-n bombă, a 
recapitulat povestea, pentru cei care au deschis 
televizoarele mai târziu…

P-aia religioasă o facem mai încolo, acum 
mergem doar la civilă
Mireasa avea 36 de ani, mirele 40. Amândoi 
erau la prima căsnicie, dar ședeau cuplați de 
vreo 9 ani. În tot acest timp, ea așteptase cu 
inima-n gușă să-o ceară el de nevastă, normal. 
La fiecare Crăciun, Sfântul Valentin, Paște, 
zi de naștere sau bilet la Neptun, ea repeta în 
oglindă cum o să-i spună lui “da, iubi, accept”. 
Oglinda crăpa deja de plictiseală și ridica 
ochii-n tavan când o auzea.
După aproape un deceniu de repetiții șnur, până 
la urmă a cerut-o de nevastă o mătușă de-a lui, 
cum ar veni, la modul că aia stătea-n Chicago 
și le tot făcea chemare, iar fetei nu-i dădeau 
ăștia viză, fiindcă n-avea statut: “We’re sorry 
to inform you that we don’t usually accept 
common law partners as being official spouses. 
Unfortunately, your visa application has been 
declined. Sincerely, U.S.A. Embassy”. Atunci, 
el și-a băgat grijania-n americani și-a întrebat-o 
pe ea: “Or vrea Lili și Cătă să ne cunune, mă? 
Sau lasă, că p-aia religioasă o facem mai încolo, 
acum mergem doar la civilă”. Astfel încât, deși 
femeia exersase “da”-ul lăcrămoșant nouă 
ani de zile, el a rămas nerostit și pierdut, ca 
o bulă de gaz pe care, după ce o ții ore-ntregi 
blocată-n mațe, fiindcă n-ai unde s-o slobozești, 
se resoarbe singură pe undeva, dracu știe unde.
 
Statul apără și sprijină sexul amânat, celula 
de bază a societății
Mi-a fost dat să aud și continuarea acestui 
destin hurducăit. La patru luni după ce 
(culmea) s-au întors din America, au băgat 
divorț și-au ajuns la un tărăboi pe care, sincer, 
m-am mirat că nu l-am văzut la “9595”. O 
sursă apropiată familiei ne-a plescăit știrea 
că, de când s-au luat cu acte, parcă le-a intrat 
ucigă-l toaca-n vezici. Numai nervi, numai 
mutre, numai scuipați. Ea, intrată și-așa cam 
cu fundul în această căsnicie de pomină, 
avea așadar un fond primordial de ranchiună, 
accentuat și de faptul că domnul soț, după cele 

aproximativ 800 de erecții oficiale din ultimii 
nouă ani, a considerat că e momentul să le mai 
plivească. Totul a culminat în seara în care 
ea, crezând că el va manifesta chef de sex, a 
stricat degeaba un contraceptiv local, care s-a 
topit a zădărnicie, lubrifiind ilogic un culoar 
rămas neprihănit, precum și-o bucățică de 
cearșaf. La bosumflările ei, el n-a găsit o scuză 
deșteaptă, evident, dar i-a plesnit drept replică 
evocarea primului lor an de relație amoroasă, 
în care ea își apărase himenul ca o mistreață 
cu pui, plănuind o amânare a impactului, ca 
să-i asmută lui dorința, vezi, Doamne. Pentru 
câte suferințe adunase el în acel an de calvar 
onanist, acum chipurile se răzbuna lăsând-o 
mai moale la rândul lui, la figurat și mai ales 
la propriu.
S-a petrecut repede, n-au suferit, nici n-au 
știut ce li se întâmplă. Divorțul a durat mai 
puțin decât îi luase croitoresei să facă rochiile 
soacrelor. Mi-am amintit de această îmbucătură 
de viață nu pentru că ar avea ceva ieșit din 
comun, ci dimpotrivă, fiindcă e zgâlțâitor de 
frecventă.
Aproape că fără să-i spună nimeni, ci dintr-
un reflex primordial, așa cum epiglota știe 
mereu să astupe glota înainte de prăvălirea 
dumicatului, femeia a băgat de seamă că 
refuzul de a-și evaza picioarele poate duce la 
aprofundarea relației. Adică ai zice că testiculul 
e tolomac, dar uite că e suficient de intuitiv 
pentru ca, atunci când i se declină pofta de sex, 
să-i scrie creierului un sms: bătrâne, trebuie 
s-o iei p-asta de nevastă sau măcar să te prefaci 
că te-ar interesa o pirostrie, altfel trebuie să ne 
căutăm altă proastă.
Pe vremea mea (nu credeam c-o s-ajung și eu 
să-ncep o frază cu asemenea porcărie), fetele 
se împărțeau în două categorii: cele care se 
catapultau în patul unui bărbat de la prima 
întâlnire și făceau sex, și cele care se catapultau 
în patul unui bărbat de la prima întâlnire și nu 
făceau sex. Deci să ne-nțelegem, toate cădeam 
la așternut, dar aveam obiective diferite.
Eu, vă spun sincer, am făcut parte din oastea 
celor care credeau că, întărâtând un bărbat și 
lăsându-l cu capacul scos, adică refuzându-l cu 
un minut înainte de propulsie, tipul va ajunge 
treptat, în câteva luni, să vină cu garoafe-n 
sacoșă și cu verigheta-n plisc, cerșind o noapte 
romantică de amor și o nuntă ca-n Harap-Alb.
Aveam și eu un iubit pe care-l chinuiam, 
ne pupam câte trei ore într-un pat de cămin 
studențesc, din ăla curbat ațâțător, ca un hamac, 
dar când auzeam zgomot de fermoar mă sculam 
brusc în capul oaselor, îmi încheiam nasturii și 
plecam, lăsându-l cu părul măciucă.

Simona Catrina

Amor în rate, fără 
giranți, avansuri 0% 

- prima parte -
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

“Board Review classes 
for USLME & MCCEE 

commencing January 09, 2017”
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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

SCHOMBERG
Duminică 13 noiembrie, o zi senină 
şi caldă cum nu s-a mai observat de 
multă vreme în Ontario în această 
perioadă, biserica ortodoxă română 
Sf.Ilie Tesviteanul din Schomberg 
a organizat o Agapă Vânătorească. 
După slujbă, părintele paroh Ciprian 
Paşca a invitat pe toata lumea prezentă 
la Sfânta Liturghie să coboare în sala 
comunitară a bisericii unde a fost 
pregătită o mâncare vânătorească. 
Mama părintelui Paşca, doamna Maria 
Paşca a pregătit o tocăniţă de moose cu 
cartofi natur şi salată de varză dulce cu 
mere şi caramelizată. Aşa cum se face 
la mesele vânătoreşti din zona Carei, 
localitatea Piscolt, de unde a venit 
dânsa. Varza roşie au folosit-o pentru 
design, dar şi pentru gustul deosebit, 
doamnele care au ajutat în bucătărie: 
Sanda, Florina, Adriana şi Olga. Carnea 
de moose a fost donată de un vânător al 
parohiei care a dorit să rămână anonim.
Pe mese s-a aflat pentru degustare vin 
proaspăt, iar toata această masa a fost 
oferita GRATUIT, ca dealtfel toate 
mesele pregătite de comitetul parohial 
al bisericii.
Cu această agapă, preotul Paşca a 
anunţat enoriaşii intrarea în postul 
Crăciunului, iar la următoarele 
evenimente ce vor fi organizate cu 
ocazia zilei naţionale a României, a 
împodobirii bradului şi a Crăciunului, 
se vor servi preparate adecvate postului.

Agenda Românească

AGAPĂ VÎNĂTOREASCĂ
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Regulated Immigration 
Consultant Program

Respond to Canada’s need for immigrants.

                  - Hon. John McCallum, MP
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

“Canada was built by citizen immigrants, people 
who come here permanently with their families to 
become Canadians.”

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

Available Online
For more information, contact an admissions 
officer at (604) 628-5784 or 1(844) 628-5784 
or apply online today.

Programs eligible for 
funding under Federal 
and Provincial Student 

Loan plans.

0830

KITCHENER

                  Duminică 8 ianuarie 2017, 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.Maria”, Centrul Cultural 
Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia 

Inginerilor AREC-SOC, CmS Global Enmtertainment, alături de businessurile româneşti din zona 
Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţ
ia

 a 
VI-a

REVELIONUL
PENSIONARILOR

519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

Capacitatea sălii pentru acest eveniment 
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 15 dolari ptr 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:
-muzică LIVE cu  GILMARO si surprize

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.

LONDON

Elisabeta Pop din London, Ontario a 
deschis de curând un business “dulce”. 
Torturi şi prăjituri de diferite forme şi cu 
diferite glazuri încântă ochiul şi satisfac 
diferitele gusturi ale clienţilor. Toate 
ingredientele folosite sunt de cea mai 
bună calitate, organice şi fără chimicale. 
Deserveşte zona London şi împrejurimi, 
iar pentru comenzi, Elisabeta poate fi 
contactată deocamdată pe Facebook şi 
Instagram, până când va finaliza website-
ul. Amănunte le explică chiar ea în cele ce 
urmează: 
“Am pătruns în lumea  dulciurilor destul 
de târziu dar m-am îndrăgostit foarte 
repede de toate combinaţiile care se pot 
face, de ingredientele cunoscute şi mai 
puţin cunoscute, unele cu nume greu de 
pronunţat şi mereu am încercat să le pun 
în valoare în deserturi care să încânte atât 
ochiul cât şi papilele gustative. Am început 
cu reţetele clasice şi anume cu dragul 
nostru cozonac pe care am încercat să-l 
fac după ce am plecat din România şi nu 
am mai avut-o pe bunica aproape, să ni-l 
aducă aburind la masă. Nu mai trebuie să 
spun că prima încercare a fost un mare 
dezastru. Atunci am început să caut reţete 
şi să compar ingrediente şi după mai multe 
încercări am reuşit să fac un cozonac de 

care astăzi sunt foarte mândră, am testat 
apoi Albiniţa, Amandinele, Boema şi multe 
alte prăjituri care ne-au bucurat copilăria. 
Mai târziu cu ajutorul tutorialelor găsite pe 
internet am învăţat să modelez din fondant 
tot felul de figurine din desenele animate 
cu care să decorez aceste creaţii dulci. 
Am ajuns mai apoi să mă îndrăgostesc 
de Franţa şi dulciurile ei: macarons, 
eclere, tarte, croissant şi ultimul venit în 
bucătăria mea: entremetul. Pentru cei mai 
puţin familiari cu termenul, entremetul 
este un tort care combină texturi şi arome 
stratificate de mousse şi creme aerate, 
acoperite cu glazuri lucioase de ciocolată.

Businessul meu, CHERRY ON TOP s-a 
născut din dorinţa de a împărtăşi cu voi 
dulciuri noi cu arome inedite dar şi pe cele 
mai vechi, preparate de mamele şi bunicile 
noastre. În toate preparatele mele folosesc 
ouă din producţia locală, arome şi esenţe 
naturale, lapte, fructe, zahăr organic şi 
ciocolată belgiană Callebaut.
Mult mai multe informatii, detalii şi poze 
puteţi găsi pe paginile mele de Facebook şi 
Instagram unde astept cu drag comenzile 
voastre:
Facebook.com/cherryontopcakedesigns
Instagram: cherryontopcakedesigns”

UN NOU BUSINESS
Prăjituri şi Torturi

CHERRY ON TOP
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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.

Centrul Cultural Românesc “BANATUL”

REVELION 2017

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
• Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, etc)
• Cotlet de vită, schnitzel de porc, salată verde, cartofi 
•             Sarmale
• PURCEL LA TAVĂ  cu salată de varză -  specialitatea serii
• Desert şi cafea
CASH BAR : Şampanie, vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite 
aducerea băuturii de acasă) 

DJ-ul va oferi celor prezenţi 
un bogat repertoriu din 
muzica românească populară 
şi uşoară, plus melodii din 
topurile actuale ale muzicii 
internaţionale.
Vă aşteptăm cu drag!

Preţul este:

Adult $75/persoană
-Seniori (de la 65ani) $60/persoană
-Între 7-17 ani $25/persoană
-sub 6 ani GRATUIT-fără loc la masă

Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel: 519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

2150 Bleams Rd, Kitchener

ROMANIAN CULTURAL ASSOCIATION ”BANATUL”
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

31 DECEMBRIE 2016 la Sala Mare - orele 7:00 PM – 3:00 AM

După 15 Decembrie 
biletele sunt

$85, $70 si $35

George Scopu LIVE Band şi

CORALA “ARMONIA”
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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

Avem un lot de maşini ELANTRA 
noi nouţe care le vom vinde la preţ 
de Elantra uzată, adică preţul final 
va fi sub preţul normal. Doar HST 
se adaugă la preţul afişat. Sunaţi la 
numărul de mai jos pentru detalii. 
Vorbim româneşte.





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!

January 2, 2017 at 2:30 pm

Strauss Symphony of Canada
Matthias Fletzberger, conductor (Vienna) 

Polina Pasztircsák, soprano (Budapest) 
Alexander Kaimbacher, tenor (Vienna)

Featuring dancers from Kiev-City Ballet &
International Champion Ballroom Dancers

Photo by Chris Lee

TICKETS: 1.855.872.5000
ticketmaster.ca 

salutetovienna.com
Info:1.800.545.7807

Join us for a complimentary post-performance 
Viennese Apple Strudel & Café Reception 

Artists subject to change without notice
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KITCHENER
Duminica 6 noiembrie 2016, la spectacolul din 
Kitchener, maestrul Nicolae Botgros, Angela Rusu, 
Mirabela Daouer şi Gheorghe Gheorghiu au creat 
o atmosferă de neuitat pentru toţi cei prezenţi la 
eveniment. Locurile au fost ocupate în totalitate, 
organizatorii CmS Global Entertainment şi Agenda 
Românească fiind nevoiţi să oprească vânzarea 
biletelor cu câteva zile înainte de eveniment. Sala 
frumos aranjată şi meniul deosebit de gustos, 
recunoscut la evenimentele organizate de CmS şi 
Agenda, alături de artiştii excepţionali, au făcut 
ca cele 4 ore de spectacol să treacă foarte repede, 
ringul de dans să fie tot timpul ocupat iar veselia să 
se vadă pe feţele tuturor.
Următorul eveniment organizat de CmS Global 
Entertainment şi Agenda Românească va fi 
REVELION 2017 unde muzica LIVE cu Aurel 
Moga din România şi Dan Florea şi Flori Ţigău 
din Toronto, garantează o atmosferă pe ringul de 
dans de neuitat, iar barul inclus în preţul biletului 
precum mâncarea de casă gătită de bucătarii sălii 
Trinity Hall din Kitchener vor contribui la succesul 
evenimentului. Biletele au început să se vândă. 
Rezervaţi din timp locurile !

Agenda Românească

DANSÂND ÎN TOAMNĂ
cu Nicolae Botgros, Angela Rusu, Mirabela Daouer şi Gheorghe Gheorghiu
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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

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este indicat să nu mai consumi 
lichide în timpul mesei. Dragoste: Poziţia 
delicată a lui Venus te predispune la 
suspiciune şi gelozie, iar în zona cuplului 
se mai află şi Mercur în retrograd, care 
îţi poate crea probleme de comunicare. 
Financiar: Se pot produce crize, pierderi şi 
eşecuri legate de bani.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă majoră, eşti în 
formă, energic, plin de viaţă. Dragoste: 
Cu Venus, planeta iubirii, şi Marte, cea a 
sexului, în sectorul relaţional, preocupările
amoroase predomină, iar pasiunea pluteşte 
în aer. Financiar: Atenţie, poţi ajunge într-o 
situaţie foarte dificilă dacă nu eşti precaut!
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu sunt elemente majore 
care să influenţeze starea ta de sănătate. 
Dragoste: Cerul se înseninează, atmosfera 
se destinde, totul devine mai simplu şi 
mai plăcut. Financiar: Parcă ai aştepta de 
undeva să apară nişte bani, dar nu vor veni 
chiar acum. Răbdare!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Pluto şi Luna Neagră se află în 
casa sănătăţii şi cer să li se acorde atenţie. 
Dragoste: Aflate la apogeu, pornirile 
erotice vor să se manifeste în voie, drept 
pentru care răspunzi imediat la chemarea 
aventurii. Financiar: Ai suficiente rezerve 
pentru a te simţi bine şi a-ţi permite tot ce 
îţi doreşti. Totuși, nu exagera.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ai de ce să te plângi. Jupiter îţi 
protejează sănătatea şi îţi dă multă putere 
de muncă. Dragoste: Climatul este mai 
degrabă tandru decât pasional. Financiar: 
Ai suficienți bani cât să te simți bine, ba 
chiar apare şi o ocazie de sărbătorit care 
va consuma sume consistente, pe care ţi le 
poți permite.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O cură de vitamine, în prag 
de iarnă, nu ar strica. Dragoste: Nu este 
exclus să-ţi reapară în cale o fostă iubire 
sau să trăieşti o întâmplare care îţi reînvie 
amintirile. Financiar: Nu te teme să iei 
decizii noi cu banii de care dispui sau care 
urmează să intre în posesia ta.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Bea doi litri de lichide pe zi: apă, 
ceai, lapte, sucuri. Dragoste: Este vremea 
schimbărilor în viața sentimentală, pentru 
că nu se mai poate merge pe aceeași linie 
ca înainte. Financiar: Te descurci admirabil 
în finanţe, imobiliare, relaţii cu publicul şi 
îţi prieşte munca la domiciliu.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate:Acumulările de tensiune se pot 
solda cu puseuri acute, infecţii, inflamaţii, 
episoade febrile sau dureroase. Dragoste: 
O relaţie prinde contur din ce în ce mai 
puternic şi te îndrepţi spre ceva serios. 
Financiar: În sfârșit ai şansa să atingi ceva 
la care ai tot visat în ultima vreme.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Încearcă să adopţi un 
comportament ponderat, fără excese. 
Dragoste: Dacă e să se petreacă ceva, 
cel mai probabil va fi vorba de o pasiune 
secretă sau ilicită. Financiar: Ai ocazia 
acum de a ajunge mai uşor la cele mai 
înalte idealuri.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Consumul nervos mărit pare să 
reclame administrarea unor suplimente cu 
magneziu. Dragoste: Radiezi, ai farmec și 
la orice petrecere, sindrofie sau adunare 
te-ai afla, atragi privirile ca un magnet. 
Financiar: O intenţie de viitor îşi modifică
acum dinamica, mergând mai repede spre
realizare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite 
de sănătate, dar treci printr-o perioada 
solicitantă, care te oboseşte. Dragoste: 
Resimţi nevoia de a împărtăşi aceleaşi 
concepţii cu fiinţa iubită sau de a descoperi 
lumea alături de ea. Financiar: Ajungi la 
un ţel de mult visat şi succesul îţi inspiră 
încredere.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu exagera cu alcoolul, mai ales 
dacă ai supărări cu sistemul
digestiv. Dragoste: A sosit vremea unei 
decizii importante în plan sentimental, 
prin care va trebui să dai un alt sens, mai 
profund, relației în care ești implicat. 
Financiar: Banii nu sunt punctul tău forte 
acum. Îi scoți cu mari rețineri din cont. 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
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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

TORONTO

Vine Moş Crăciun

PARADA DE MOŞ CRĂCIUN ÎN ORAŞELE DIN ONTARIO

-KITCHENER 19 noiembrie ora 10:30am
Pe King St. în Kitchener, de la Cedar St. 
până la Victoria dreapta pe Victoria până la 
Weber, stânga pe Weber până la Bridgeport 
în Waterloo.

-CAMBRIDGE 3 decembrie ora 12:00pm
Pe Queen St şi se încheie la intersecţia cu 
Tannery Street.

-LONDON 12 noiembrie ora 6:00pm
Pe Dundas St, începe la Egerton St(la vest 
de Kellog şi est de Western Fair) traversează 
Dundas până la Ridout St. (este al 60-lea an 
de când se organizează această paradă)

-RICHMOND HILL 19 noiembrie ora 
6:00pm
Pe Leslie St, începe la William F.Bell 

Parkway se încheie la Performance Drive.
-TORONTO 20 noiembrie ora 12:30pm 
Este parada cu cea mai veche tradiţie (anul 
acesta se împlinesc 112 ani).
Începe la Christie Pitts se continuă spre 
vest pe Bloor W, sud pe Queen’s Park si 
University Ave până la Wellington unde 
parada continuă spre vest şi se încheie la 
Front cu Jarvis, unde este piaţa St.Lawrence 
Market.

-MISSISSAUGA 27 noiembrie ora 1:00pm
Pe Queen St începe la Ontario St până la 
Village Square .

-BRAMPTON 19 noiembrie ora 5:00pm
Pe Main St, începe de la Sproule St până la 
Elgin Drive.
-AURORA 26 noiembrie ora 6:00pm

Pe Young St de la Orchad Height Blvd până 
la Murray Dr.
-GUELPH 20 noiembrie ora 1:30pm
Începe la Powell St cu Norfolk St, se 
continua pe Norfolk St, Quebec St şi se 
încheie pe Windham St. N.

-WINDSOR 3 decembrie ora 6:00pm
Pe Riverside Dr W începe la Atkinson Park 
şi continuă pe Sandwich St până la Brock 
St.
-HAMILTON 19 noiembrie ora 4:30pm
Pe Main St., începe la Queen cu Main şi se 
continuă spre est pe Main până la
John St, la nord pe John St
până la King St, la vest pe
King până la Bay St.

Duminică 13 Noiembrie, 2013 s-au sărbătorit două aniversări la Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe” din 
Toronto:
- D-l Constantin Roman, membru fondator al Bisericii Sf. Gheorghe, la  vârsta de 99 de ani.
- Preoteasa Mihaela Bunea înconjurată de membrii ai Bisericii Sf. Gheorghe, şi-a sărbătorit ziua de naştere.

Le dorim sănătate şi bucurii alături de toţi enoriaşii Bisericii noastre. La mulţi ani!

ANIVERSĂRI
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TORONTO

DIANA
MUNTEANU 
în rolul Zoe 
Trahanache 
provine din
trupa Teatrului 
Tudor Mușa-
tescu alături 
de care a jucat 
în piesele 
Visul unei 
nopți de iarnă 
(interpretând-o 

pe Doruleț) și Titanic vals (interpretând-o 
pe Gena) de T. Mușatescu. “Rolul și 
personalitatea Zoei reprezinta o provocare 
pentru mine”, afirmă Diana, “dar voi 
încerca să readuc la viață femeia-bărbat, 
diplomată și puternică, care aflată între cei 
doi bărbați de mare influență, conduce, de 
fapt, județul”.

CRISTIAN 
TUNARIU 
încarnează 
rolul Ștefan 
Tipătescu, 
după ce a mai 
interpretat 
rolurile 
Sache din 
piesa Sosesc 
deseară de 
Tudor 
M u ș a t e s c u , 

Chiriac din piesa lui Caragiale O noapte 
furtunoasă, Al. Manea din piesa Visul unei 
nopți de iarnă de Tudor Mușatescu sau 
Dinu din Titanic vals al aceluiași scriitor.

MARINA
RÎMNICEANU 
în rolul
Agamemnon
Dandanache se 
află deja la a doua 
încarnare artistică 
în travesti 
(Pedagogul din 
schița Un 
pedagog de 
școală nouă de I. 
L. Caragiale în 

2003) și cu un portofoliu impresionant din 
care, din lipsă de spațiu mai amintesc doar 
rolul Mița Baston din D’ale carnavalului de 
I. L. Caragiale și Baba Safta din piesa Take, 
Ianke și Cadîr semnată Victor Ion Popa. 
“Deși Gagamiță un personaj spumos”, 
afirmă Marina, “(or poate tocmai de aceea) 
nu e un rol ușor de realizat (mai ales în 
travesti) ... am imense emoții căci am ales 
să nu “îngroș” personajul încercând vocea 

sau gestica unui bărbat. Agamiță e lipsa de 
scrupule personificată, senilă, amețită de 
clopoței și zdruncinată de “birză”.

M I H A I 
COLCERIU 
în rolul 
Z a h a r i a 
Trahanache, 
este obișnuit 
deja cu 
scena atât ca 
interpret de 
muzică folk 
cât și ca actor 
în rolul Iorgu 
Langada din 

piesa Escu de T. Mușatescu cu Teatrul 
Majestic, Bregance în Micuțele Curioase 
de Tristan Bernard cu Teatrul ca Metaforă și 
I.D.Borcea, directorul ziarului Deșteptarea 
in Ultima Oră a lui Mihail Sebastian cu 
Teatrul Majestic. Care este opinia sa 
despre rolul interpretat? ... “aveți puțintică 
răbdare!”

GEORGE 
VELICU 
iubește 
teatrul încă 
din copilărie 
când urmărea 
cu interes 
orice nouă 
piesă apărută 
pe scenele 
românești. 
Este încântat 
că i s-a

oferit șansa de a interpreta rolul Tache 
Farfuridi în reprezentația echipei de teatru 
Ars Nova.

CAMIL 
COAJĂ 
în rolul 
Iordache 
Brînzove-
nescu, și el 
veteran al
trupei Ars 
Nova,
deține un 
palmares 
actoricesc 
incluzând 
rolurile Rică 

Venturiano din O noapte furtunoasă de I. 
L. Caragiale,Crăcănel din D’ale  carna-
valului de același scriitor, sau Ițic din Take 
Ianke și Cadîr de V. I. Popa.

MARIUS 
FEROIU
îl 
interpretează 
pe Nae
Cațavencu; 
un actor deja 
experimentat, 
Marius a 
mai apărut în 
rolurile Escu 
din piesa 
omonimă a 

scriitorului Tudor Mușatescu și Ștefănescu 
în piesa Ultima oră de Mihail Sebastian 
alături de echipa Teatrului Majestic din 
Toronto, iar mai recent Take din capodopera 
lui V. I. Popa Take Ianke și Cadîr alături de 
Ars Nova.

MUGUR 
PĂDURE 
- Ghiță 
Pristanda, 
a mai jucat 
alături 
de trupa 
Teatrului 
Tudor 
Mușatescu în 
piesa Titanic 
Vals de T. 
Mușatescu

(Lt. Stamatescu). Mugur și-a petrecut anii 
de studenție în umbra marilor actori români 
din anii 80 și 90, fiind prezent la toate 
piesele de teatru Bucureștene.

NIKI PEREȘ
este și el un mare admirator al artei 
patronate de Thalia. De aceea a primit cu 
mare bucurie oferta de a interpreta
 rolul Un cetățean turmentat alături de trupa 
Ars Nova în capodopera lui Caragiale.

RELU GEORGESCU, și el un actor 
cunoscut publicului roman din Toronto 
pentru rolul Iordache din piesa lui 
Caragiale D’ale carnavalului va da viață 
în acest spectacol unui personaj unic, 
interesant pentru că el…nu apare în piesa 
dramaturgului. Este însuși autorul piese, I. 
L. Caragiale.

Alexandru Belchiță în rolul alegătorului 
Ionescu, a mai jucat alături de de Teatrul 
Majestic în D’ale carnavalului de I. L. 
Caragiale (Ipistatu).
Dumitru Erhan – debutează în rolul 
alegătorului Popescu.
Viorel Neacșu, Florin Câmpean, Sandu 
Iașchevici, Cristian Chițu, Silviu Burdibașa, 
Andrei Ungurenașu și Andrew Mihai – în 
rolul de alegători.
Emma Pădure – în rolul de “Fată în casă”.

Ca în oricare altă reprezentație a echipei de 
teatru Ars Nova, REGINALD AMATTO 
semnează regia artistică și producția; regizor 
cunoscut pe pământ canadian, oferind 
diasporei românești mostre ale complexei 
sale capacități artistice. Maestrul a mai 
semnat regia artistică a câtorva spectacole 
de excepție: O noapte furtunoasă și D’ale 
carnavalului de I. L. Caragiale sau Take, 
Ianke și Cadîr de V. I. Popa.

Teatrul ARS NOVA din Toronto
Actorii Teatrului

După ce au prezentat publicului romăn din Toronto în două duminici 
consecutive, 30 octombrie şi 6 noiembrie, piesa O scrisoare pierdută, 
întreaga comunitate românească a fost dornică să cunoască aceşti actori 
AMATORI minunaţi care au reuşit, îndrumaţi de regizorul Reginald 
Amatto, să dea viaţă personajelor lui I.L.Caragiale într-un mod atât de 
real, încât în cele patru acte ale piesei, aplauzele spectatorilor la diferite 
replici ale actorilor, i-au obligat pe actori să facă nenumărate pauze.

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:
- 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 
- căutam şoferi AZ   pt munca în weekend aproximatix 1100 mile
- căutăm mecanici/apprentice pt camion şi remorcă; persoană care să spele camioanele/remorcile
Pentru mai multe informaţii: tel: 519.896.3809 (Dorel)

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

PELERINAJ LA LOCURILE SFINTE
ISRAEL SI EGIPT

PERIOADA: 2 – 12 Februarie 2017

Total 8 nopți & 9 zile:
- 1 noapte Nazarteh, Golden Crown Old City Hotel;
- 1 noapte Sf. Ecaterina, Sinai
- 2 nopți Betleem, Mt. David
- 4 nopți Ierusalim, National Hotel.

Tot pelerinajul costa $2645 Cad incluzind bilet de avion. Daca grupul este sub 20 de 
persoane pretul se va mari cu $65 US de persoana Bilet de avion $1100 Cad. Pelerinaj 
incluzind taxe vamale,transport,tipsuri,Mic dejun si Cina $1545 Cad. Lista este deschisa 
pina pe 02 Jan 2017. Vizitarea unor siteuri arhiologice si alte obiective turistice se plateste 
extra.
Persoanele care platesc suma integrala pina pe 20 Dec.2016 au reducere 5% din $1545, 
plata fiind efectuata cu cash or cec. Folosirea creditcardului se taxeaza cu 5% extra, de 
catre agentie. 
Cei interesati de pelerinaj contactati pe Suzzan in limba engleza si Andreea in limba 
romana la Tel 416- 241-4654  
Locurile sint limitate, autocar de 30 de persoane (fiind un grup restrins) iar in ordinea 
inscrieri  se dau si locurile in autocar.

 Mai multe informatii sunati la 416-277-4355 sau 519-925-5009  Preot  Gheorghe Tiu 
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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

Pe înger nu în ceruri îl caut, ci în lemnul
Ce recunoașe-n osu-i tăcerea Ta spre floare;
Oțelul îl lumină, că dalta știe semnul
Răscrucii către sânge prin foc de-asemănare.

Tu ești atotputernic nu-n trăznet, ci-n mireasma,
Când inima se sparge Te caută cu nardul.
Eu Ți-aș ciopli Sinaiul, întreg catapeteasmă
Să n-ai preajmă slovă, de-a cugetul, cu gardul.

Clepsidrei torni nisipul, țărm aspru-n mărginire,
Dar între noi oceanul pe amândoi ne doare.
Nu-Ți cer ulei în lampă, vreau noaptea Ta de Mire,
Apusul nu contează chiar dacă-i moare-un soare.

Trei zile-s ale mele, fii-mi lut și fi-mi răsadul,
Gelos Te țin în brațe, până-mi răscumperi iadul!

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.

LUPTA CU ÎNGERUL

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 519-594-1712 sau 416-800-0832

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)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com

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

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

A-Z DRIVER
Angajăm un şofer cu minimum 1 an experienţă 
Canada şi USA.
Full Time job.
45 cents/mile
Pentru info: Danny 647-982-2404

TRADUCATOR - INTERPRET
Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

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

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

DE ÎNCHIRIAT
o cameră cu acces la baie şi bucătărie. Preferabil o persoană 
vorbitoare de limba română. Telefon 519.954.1958.
După ora 17:00.



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

   AGENDA ROMÂNEASCĂ 17 Noiembrie * Nr.219pag.16

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


