
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

* Duminică 25 decembrie - Naşterea Domnului (Crăciunul) * Vineri 6 ianuarie Botezul Domnului (Boboteaza) * Sâmbătă 7 ianuarie - Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul *

$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 !
   - Instalăm cauciucuri de iarnă
   - 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
12 Ianuarie 2017

Anul X - Nr.221
15 Decembrie 2016

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

Serbarea de Crăciun a Şcolilor Româneşti

Dr. Sorin Boeriu

Bucuria vine din lucruri 
mărunte, liniştea din suflet, 
iar căldura din inimă.  
Dorim tuturor pacienţilor 
nostri, precum şi tuturor 
cititorilor ziarului “Agenda 
Românească”, să aibă parte 
de toate acestea, acum, de 
Crăciun, şi întotdeauna !

WEST GLEN MILNE VALLEY STONEY CREEK

LA MULŢI ANI 

2017



AGENDA ROMÂNEASCĂ 15 Decembrie * Nr.221pag.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)

Când am decolat definitiv din tara, am plâns 
în avion pâna am ajuns la Amsterdam, unde a 
trebuit sa-mi treaca, deoarece m-am îmbarcat 
pentru America si acolo, la ghiseu, nu voiau 
sa creada ca eu sunt Catrina Cristina Simona, 
deoarece în poza din pasaport nu aveam botul 
asa umflat, asa ca a trebuit sa încetez odata.

Ofiterii de granita ma frecau la cap, stiti 
cum e, fiecare cu pasarica lui: ca sa spun 
cine mi-a facut bagajele si daca le-am lasat 
nesupravegheate. Ete, scârt. Le-am zis ca în 
primul rând ca în România nu-mi permit sa las 
nimica nesupravegheat si în al doilea rând daca 
vreti sa stiti bagajele sunt în cala avionului, 
cred ca nesupravegheate, care pe mine personal 
ma îngrijoreaza, pentru ca, deoarece emigrez, 
am acolo în bagaj si oracolul de când eram în 
generala. Si ca ar putea sa umble cineva care 
sa aiba ulterior o atitudine bazata pe ironie 
fata de pagina în care îi întrebam pe baietii din 
clasa de care fata le place si în care nici unul nu 
zisese ca de mine.
Olandezii nu au apreciat sinceritatea si 
ospitalitatea mea româneasca, asa ca m-am 
îmbarcat ultima, deoarece nu reuseam sa-i 
conving ca stiu ce am în bagaj.
În America, la Minneapolis, schimbam avionul 
ca sa trec în Canada si am stat opt ore în 
aeroport. Pentru ca nu aveam viza de State si, 
ca sa nu fug si sa fuck vreo prostie, m-a pazit 
o femeie (cred) în uniforma de comando. I-am 
povestit badigardei mele despre ospitalitatea 
româneasca si despre bunul simţ care noi 
românii nu ne-am fi dus niciodata sa pazim 
musafirul la WC când face pipi, cum a procedat 
dânsa cu mine.
Când am ajuns în Canada mi-au dat helau, 
recunosc, dar numai din interes, deoarece 

aveam viza de rezidenta si deoarece deja 
intrasem în sistemul lor de taxe si impozite pe 
venitul global.
Nu am vazut la vecinii acestia canadieni sa ne 
cheme la o bere la ei, în vreo miercure seara, la 
o tabla sau la un cotlet, nu ne invita niciodata, 
poate si deoarece suntem români si nu ne 
cunosc absolut deloc. Dar eu consider ca sunt 
si un pic xenofobi, sau cum se zice, deoarece 
odata mi s-a adresat o vecina canadianca în 
limba engleza, ostentativ, spunându-mi ca 
seman cu o rusoaica. Eu cred ca e o lacuna 
grava în cultura lor generala sa nu stie nici 
acum, de când le tot explic pe limba lor, pe 
care o cunosc la perfectie, ca România it was 
she never into did it ever been in Uniunea 
Sovietica si ca, however we have did had been 
a lot of big talciocuri intitulate Gorbaciov, este 
doar asa, din cauza traditionalei prietenii între 
cele doua tari si popoare.

Eu m-am saturat de strainii care nici nu sunt 
asa gazde bune, deoarece ca sa te lase sa intri 
la ei trebuie sa-i convingi ca pleci înapoi. 
Pai asa, mersi. Românii n-au facut niciodata 
ceva atât de grosier. Dimpotriva, noi le-am 
dat oaspetilor nostri de peste hotare cadouri 
care nu mai pupati voi asa ceva de la nimeni, 
pâine si sare, combinate de otel si fonta, 
moluri, romtelecoame, tot ce-am avut prin 
casa, duca-se, ca nu ne-au facut pe noi niste 
cacaţişuri. Conteaza sa avem satisfactii din 
acelea sufletesti. Si mai conteaza ospitalitatea, 
repet, pentru ca noi stim ce este aceea obraz si 
politete si respect fata de cei care ne-ar putea 
ajuta vreodata sa emigram la ei.

Simona Catrina

Deoarece am 
observat că străinii 
nu sunt ca românii…

Fosta noastra colega de redactie si actual prietena, Simona Catrina a fost 
diagnosticata in luna mai cu cancer de sin in stagiul trei. Simona a inceput 
tratamentul de chimoterapie si dupa prima etapa se pregateste sufleteste pentru 
urmatoarele. Sistemul de sanatate al Romaniei acopera partial aceste tratamente 
de aceea prietenii ei au demarat mai multe campanii de stringere de fonduri 
necesare acoperirii costurilor acestor tratamente. Redactia TV NOI ROMANII 
din Toronto a deschis o asemenea campanile prin care doritorii o pot ajuta pe 
Simona. Link-ul la aceasta campanile este

www.gofundme.com/simonacatrina.
Mulţumim tuturor care au donat şi donează în continuare din toate localităţile din 
Canada. Lista este în continuare deschisă.

Ajutor pentru SIMONA CATRINA

TORONTO

La Sala “DACIA” din cadrul bisericii Sf.Gheorghe a avut loc Masa Festivă 
aniversară, unde tineri şi vârstnici, fraţi români de pe toate meleagurile României 
Mari, s-au bucurat împreună la o agapă frăţească, înfruptându-se nu numai din 
delicioasele bucate pregătite de Comitetul Doamnelor condus de d-na Simona 
Andrei, dar mai ales din frumoasele prezentări istorice ale domnilor Cristian 
Zamrii şi Alexandru Tomescu.
Evenimentele istorice prezentate au umplut sufletele celor prezenţi de mândrie 
şi recunoştinţă faţă de înaintaşii lor, de tot ceea ce au înfăptuit, Romania Mare, 
pe care generaţiile de azi şi viitoare să le păstreze cu sfinţenie în acelaşi spirit 
şi cuget de trăire creştinească şi Românească. Cuvintele părintelui paroh Ioan 
Bunea au însufleţit pe cei prezenţi şi, cu un grup şi împreună cu toţi cei prezenţi 
s-au întonat imnele de stat ale Canadei şi României şi alte cântece patriotice 
istorice.
A fost o zi “însorită” a fraţilor români prezenţi la Sala “Dacia” la cea de-a 98-a 
aniversare a României Mari.
Trăiască România Mare! La mulţi ani România!

Un Frate Român

Ziua Naţională a României
a fost sărbătorită şi anul acesta la

Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe”-Toronto
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

Upcoming Information Seminars
11:00 AM on December 10th

Oxford Room at the Courtyard Marriott
90 Biscayne Crescent, Brampton, ON L6W 4S1
To register please call 416.743.9222 or visit us at 

www.allsaintsuniversity.org
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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

OAKVILLE

Anul 2017 începe cu o nouă serie 
de cursuri, cea de iarnă.
Dacă în toamna 2016 am început 
cu o serie formată dintr-o grupă la 
Matematică şi o grupă la Cusături 
Tradiţionale Româneşti, pentru 
seria de iarnă 2017 părinţii şi 
copiii ne-au copleşit cu interesul 
lor.
Astfel, seria de Matematică iarnă 
2017 are 3 grupe de copii, iar 
seria de Cusături iarnă 2017 are 2 
grupe, începători şi avansaţi.
Interesul pentru Cursul de 
Matematică a crescut datorită 
instructoarelor, a implicării lor şi 
plăcerii de a lucra cu copiii. Iar în 
plus, copiilor începe să le placă 
matematica sau să aibă rezultate 
excepţionale la şcoală.
Cursul de Cusături Tradiţionale 
Româneşti - Cu Ac şi Aţă - a 
devenit o atracţie pentru cei mici, 
datorită modului de organizare şi 
a finalităţii muncii lor.
Se îmbină partea teoretică cu 
demonstraţii şi povesti care 
însoţesc diferitele exponate şi ii 
aduse de către instructoare şi de 
către invitaţi, Rucsandra Şăulean, 
din Toronto şi Mariana Matyiku, 
din Oakville.

Copiii şi-au stabilit ei înşişi 
obiectivele şi acuma lucrează de 
zor la ele; câteva fete alegând să 
facă câte o ie pentru păpuşi.

Seria de primăvară 2017 va 
continua cu orele de Matematică, 
pentru care se fac în continuare 
înscrieri.

Alte activităţi pe care le vom 
organiza, în Oakville, până la 
sfârşitul anului sunt:
- Tabăra de Primăvară 2017, cu 
profil de artă, dramă, ştiinţă şi 
sport

- ‘PA Days’ în regim de tabără de 
zi

Mai multe informaţii pe website-
ul www.VorbescRomaneste.com 
.. sau căutaţi în Google ‘vorbesc 
romaneste’ şi veţi da peste 
website-ul nostru.

Să ne vedem cu bine în 2017 şi 
Crăciun Fericit vă dorim!
La mulţi ani !

Octavian Nastase
iniţiatorul programului

Vorbesc Româneşte

Programul “Vorbesc Româneşte”
Oakville – iarna şi primăvară 2017
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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.”

Online | In-Class
Both formats are available for students studying 
full-time or part-time.

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans. 1114

Vancouver
(604) 283-2028

NATIONAL
Online
(604) 628-5784 / 1(844) 628-5784

Abbotsford
(604) 625-1150

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

BRITISH COLUMBIA

Duminică 10 decembrie 2016, Şcoala Românească Stoney Creek a prezentat în faţa 
părinţilor şi a tuturor celor prezenţi un program de colinde de crăciun, poezii şi dansuri 
populare în cadrul Serbării de Crăciun. La aşa serbare frumos pregătită bineînţeles că nu 
a lipsit Moş Crăciun care a venit cu sacii plin de cadouri pentru copiii cuminţi. Iar pentru 
că au fost cu toţii cuminţi şi ascultători ca de obicei, Moşul le-a dat toate cadourile.
Şcoala Românească Stoney Creek a găsit găzduire şi funcţionează din toamna acestui an  
în biserica Sfântul Nectarie, iar preotul paroh Ioan Rădulescu le-a pus la dispoziţie săli 
de clasă pentru buna desfăşurare a orelor de limba română. Profesoarele care se ocupă 
de elevii înscrişi, şi care au pregătit copiii pentru această serbare de crăciun sunt Olimpia 
Aldea, Mirela Burgui şi Gabriela Covaci. Înscrierile la Şcoala Românească se pot face pe 
tot parcursul anului.
Cadourile oferite de Moş Crăciun în acest an au fost în totalitate suportate de biserica 
Sfântul Nectarie, şi mai mult de atât, masa cu bunătăţi care a avut loc după serbare, a fost 
asigurată şi pregătită de preotul bisericii alături de membrii comitetului parohial.
Felicitări şi sărbători fericite !

Agenda Românească

SERBAREA DE CRĂCIUN
Şcoala Românească Stoney Creek/Hamilton
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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



Terranobile

at Scarborough Convention Centre
20 Torham Place, Scarborough, ON, 416-335-6060

Dancing with DJ. Mike Mammoliti (Until 2:00 a.m.))
$125.00 / Person
Children under 12  $85.00
Taxes Included / No Refunds
Open Bar All Inclusive

FOR INFORMATION CALL:

John Cannarella
416-305-2567

John Distefano
416-728-6836

Scarborough Convention  Centre

416-335-6060

New Year’s Eve Gala
Saturday December 31, 2016

Reception 6:30 p.m. Dinner at 7:30 p.m.

Entertainment with Combo #2

Menu
Assortment of Hors D’oeuvres

Cocktails Station

Menu

Open Bar,
Martinis & Prosecco with Berries

Bread Baskets

Caprese Salad - Vegetables,
Sliced Prosciutto,

with Honey Dew Melon
Shrimps Cocktail , Olives, Bruschetta

Risotto Asparagi e Baby Arugola
Tre Colori Strozzapreti alla Napoletana

Costoletta di Vitello in Mushroom & Peppercorn Sauce,
4 oz. Broiled Lobster Tail

Novel Potatoes - Fresh Juliene Vegetables

Radicchio, Finocchio & Belgium Endive

Ice Cream Crepes and Berries
Coffee, Tea, Espresso, Juice, and Soft Drinks

11:30 pm. Panettone, Castagne & Mandarini
One Bottle of Spumante per Table

12:30 am. Porchetta Station with Banana Peppers
& Corona

DELUXE OPEN BAR
until 1:00 am.

Antipasto

Pasta

Entree

Round Grilled

Salad

Dessert

20 TORHAM PLACE - Scarborough, ON M1X 0B3

20 TORHAM PLACE



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

DOORS OPEN 6.30PM;
DINNER 7.30PM; 

MIX OF BALLROOM, LATIN, SALSA 
AND DISCO MUSIC AND DANCING

4 COURSE SIT DOWN DINNER
COFFEE, TEA AND CHAMPAIGNE 
TOAST INCLUDED

LINE DANCING MIXED IN BETWEEN
DANCE PERFORMANCES, great 
music for social dancing, beautiful 
large dance floor (hexagonal shape)

DJ

Children between 5-11years old, $45
Teenager 12-18 years old or senior 
65+ years old Ticket : $85
Children under 4, FREE

Group of 10, $800 (80$ per person)
Group of 8, $680 (85$ per person)

Sit down dinner menu:
Boeuf salad (olivier salad)
Salmon and chicken with roasted 
potatoes and mixed vegetables
Dessert:Tartufo
Bread, butter, tea, coffee, 
champaigne toast
Cash bar ( or VISA)

Tickets online at:

WWW.DANCEART.CA
Info at 416-878-4443
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TORONTO
Toţi cei care au participat la 
serbarea din 3 decembrie 2016 
a Şcolii Româneşti au primit 
primul lor dar de Crăciun, o 
serbare minunată care a deschis 
în mod tradiţional românesc 
sezonul sărbătorilor de iarnă.
 De cum am intrat, apetitul de 
cultură şi datini româneşti ne-a 
fost deschis cu pâine şi sare şi 
de tradiţionalul Bine aţi venit!. 
Şi noi Bine v-am găsit şi în 
anul ce vine să fie toată lumea 
sănătoasă şi veselă ca acum. 
“Să vă fie masa - masa şi casa 
– casă”.
Când dai roată cu privirea, sala 
e plină şi lumea e îmbrăcatş 
de sărbătoare. A nins cu albul 
iilor şi peste tot sunt cusături 
populare. Cortina e încă trasă, 
în sala se simte aşteptarea 
cu nerăbdare a colindelor, 
dansurilor şi urărilor 
tradiţionale.
 Nu ştim cum a fost vremea în 
România sau oriunde te-ai afla, 
dar sigur a fost bună pentru 
vizionarea online a Serbării 
de Craciun a şcolii Româneşti 
Milne Valley MS.
Şi, iată, cortina s-a deschis 
şi s-au rostogolit cu vigoare 
colinde, urări, dansuri 
şi scenete de teatru în 
interpretarea entuziastă a 
elevilor, profesorilor, părinţilor 
şi de multe ori a întregii 
săli. Audienţa din sală şi de 
pretutindeni este conectată la 
sunetul glasurilor de copii şi 
tradiţiilor milenare româneşti.
Şi uite aşa începi să simţi că vin 
sărbătorile şi îţi aduci aminte 
de colindători, de mirosul 
cozonacilor şi colacilor pe 
vatra încinsă a cuptorului, de 
legende şi basme, de zapada 
ce se aşterne tăcut - şi pentru 
câteva ore eşti din nou acolo, 
în timpul copilăriei, alături de 
cei dragi.
Şi nimic nu este mai plăcut 
decât micuţii de la grădiniţă 
care ne colindă şi ne sorcovesc 
cu bine cunoscutul lor talent 
înnăscut şi de necontestat la 
această vârstă.
Elevii clasei I-a s-au urcat pe 
caluţii sacri alegorici şi au 
dansat ca să alunge duhurile 
rele, iar elevii clasei a II-a ne-au 
purtat cu gândul la câmpurile 
pline de rod, mângâiate de 
razele soarelui şi la poveştile 
pastorale tradiţionale.
Când au sunat clopoţeii elevilor 
clasei a III-a, un nou val de 
colindători a pornit şi colindele 
lor s-au auzit pretutindeni, 
peste munţi şi peste văi.
Grupul folcloric condus de 
profesoara Cristina Mareş a 
venit cu colindatul, a dansat şi a 
încins Hora Mare în susţinerea 
ritmică a audienţei. A fost prima 

horă a sărbătorilor hibernale, 
semn bun al petrecerilor ce 
vor continua în următoarele 
săptămâni.
Cu veselie tinerească grupa 
de liceeni talentaţi a continuat 
suita de dansuri tradiţionale, 
spre deliciul audienţei de 
pretutindeni.
După pauza îndulcită cu 
prăjituri, ne-am aşezat cu 
toţii la şezătoarea de Crăciun 
prezentată de grupul de teatru 
al Şcolii Româneşti, pe un text 
scris cu mult umor popular de 
profesoara Emilia Nechita.
Bineînţeles că elevii claselor 
IV-V nu s-au lăsat şi au 
prezentat cu mult talent piesa 
de teatru Capra, lansând 
îndemnul “Ţa, ţa, ţa, capriţă, ţa, 
nu te da, nu te lăsa”.
Veniţi cu pluguşorul, elevii 
claselor VI-VIII ne-au anunţat 
că Anul se înnoieşte şi se 
cuvine ca totul să fie în ordine.
”Poftiţi de intraţi!” La final a 
apărut (în premieră) o ceată mare 
de părinţi, elevi şi profesori şi 
ţine-te dansuri, colinde şi urări 
în acompaniament de acordeon 
şi vioară. Căluţii s-au pornit 
veseli la dans, capra a sărit cât a 
putut, hora s-a învârtit cu avânt 
şi bucurie, pluguşorul a fost 
punctat de audienţa: hăi, hăi!
În aer se simţea întrebarea: 
Vine Moş Crăciun?  Sigur 
că a venit, cu desaga plină cu 
daruri pentru  pentru toţi elevii, 
întregind astfel bucuria unui 
spectacol de neuitat.
Iar dacă vreţi să întâmpinaţi 
Crăciunul şi sărbătorile de iarnă 
alături de noi, înregistrarea 
serbării este accesibila la 
următorul link:
 
https://www.youtube.com/
watch?v=wfxm6T3r6F4
 
Acest eveniment a fost posibil 
cu contribuţia principalilor 
sponsori (Viorel Rusu, 
Alexandru C. Matei, Doru 
Cioata, Monica Stanciu, ABC 
Euro Delicatessen, Europa 
Deli  & Bakery, IMCA-Euro 
Food Catering, Pias’ Passion 
Bakery, CaRo Events, Ileana 
Gherghescu, Radu Secăşan), 
a întregii echipe entuziaste de 
voluntari ORLA şi a lui Viorel 
Rusu preşedinte ORLA, a 
echipei de profesori minunaţi 
de la locaţia Milne Valley 
cărora le mulţumim din suflet.
 Mai multe informaţii despre 
Şcoala Românească şi despre 
înscrieri puteţi afla pe siteul  
www.scoalaromaneasca.ca.
 
Din partea noastra vă dorim 
din suflet Craciun Fericit şi La 
Mulţi Ani!

 Anca Constantinoiu

Serbarea de Crăciun a şcolii Româneşti Milne Valley
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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: Pesimism și posibile depresii 
cauzate de prezenţa lui Uranus retrograd în 
Peşti în casa a 12-a. Dragoste: Întâlneşti pe
cineva și există șanse ca din întâlnirea 
voastră să se nască o relație de succes. 
Financiar: Economiile şi prudenţa trebuie 
să rămână preocupările tale principale. 
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj, 
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Mai multe planete promit să te 
susţină, aşa că ar trebui să profiţi din plin de 
atuurile pe care ţi le furnizează. Financiar:
Ai o perioadă bună şi ar fi bine să o 
exploatezi din plin.
GEMENI (21 mai - 21 iunie).
Sănătate: Soluţia este odihna, o alimentaţie
echilibrată şi fără excese. Dragoste: Chiar 
dacă îl ai pe cel drag alături, tot singur 
te simţi. Vei căuta refugiu în alte planuri 
ale vieţii, dar din păcate deocamdată nici 
acolo nu ai mai multe motive de bucurie. 
Financiar: Vei avea de făcut faţă multor 
cheltuieli.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de o viață tihnită şi 
de un regim echilibrat din toate punctele 
de vedere. Dragoste: Sexul ar putea avea 
un rol terapeutic, risipind tensiunile şi 
atenuând disensiunile. Financiar: Nu poți 
câștiga fără să cheltui, deci dacă vrei să 
primești mai mult în viitor, începe de pe 
acum ceva îndrăzneț care să-ţi asigure 
succesul.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmează-te înainte de a face 
ceva, pentru că loviturile, căzăturile sau 
durerile acute sunt prin preajmă. Dragoste:
Cooperați excelent împreună, ca un tandem
perfect în care fiecare îl completează pe 
celalalt. Financiar: Banii nu sunt pe un 
nivel foarte bun, dar sunt îndeajunși.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Stând şi aşteptând să treacă de la
sine, nu vei rezolva nimic. Dragoste: Dacă 
eşti celibatar, în ochii admiratorilor joci 
rolul inaccesibilului, dar lasă şi câteva 
portiţe pentru a nu-ți izgoni pretendenţii. 
Financiar: Poţi primi un ajutor neaşteptat 
şi surprinzător din partea unor persoane la 
care nici nu te gândeşti.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu urma tratamente după ureche 
şi nici rețete de prin reviste pentru că ai 
putea avea de suferit. Dragoste: Oricât 
de mult ai iubi, nu poți lua decizii numai 
cu inima. Financiar: Trebuie să începi 
să-ţi administrezi cu mai multă atenție 
veniturile.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea e pe teren stabil. 
Dragoste: Fii mult mai atent la ocaziile 
care apar, pentru că șansa de a te îndrăgosti 
e mare. Financiar: Ești atras de afaceri 
riscante, de chilipiruri care nu merită 
încredere, care se pot solda cu un eșec sau 
o pierdere.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Un eveniment special are în vizor
starea ta de sănătate, ca şi cum ai trece 
printr-un moment decisiv de care depinzi 
în totalitate. Dragoste: Ești eroul central 
al unei bune vieți de familie, ca atare nu 
avea pretenții prea mari de la partener. 
Financiar: Eforturile tale vor fi răsplătite, 
dar și stresul va fi pe măsură.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Te simți bine în pielea ta, dar nu
neapărat starea ta de sănătate este 
importantă acum, ci cea a familiei tale. 
Dragoste: Nu numai tu ai dreptate. Acceptă 
dialogul sincer cu sexul opus. Financiar: 
Se nasc niște idei noi de a câștiga bani, dar 
deocamdată e doar un plan teoretic.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Vin şi trec, dar sunt dureri 
mărunte sau indispoziții trecătoare. 
Dragoste: Uneori e mai bine să taci şi să 
ignori ceea ce nu merge bine. Lăsându-le 
în pace, pot trece de la sine. Financiar: Ai 
o situaţie bună, dar ar fi bine să fii prudent, 
deoarece se anunţă o creştere majoră a 
cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese gastrice, 
sistemul tău digestiv fiind destul de fragil 
în această perioadă. Dragoste: Noutăţile 
cele mai plăcute pot apărea în această 
perioadă: concepţia unui copil, cerere în 
căsătorie, mutare în casă nouă. Financiar: 
Ai putea pierde o sumă de bani în urma 
unei decizii pripite. 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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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

REVELION 2017
MENIU SPECIAL (inclus in pretul biletului)

APERITIVE: oua cu maioneza, masline Kalamata, branza Feta, salam uscat
vanatoresc,  chiftelute din carne de porc sau rulou de sunca si pasta de 
hrean, ardei gras umplut cu pasta á la Russe, canapele cu icre Tarama

FELUL ll: friptura de porc si vaca la tava cu sos de vin si ciuperci, cartofi
piure cu sos de unt si patrunjel, fasole verde si morcovi natur, salata
asortata

FELUL lll: sarmale cu smantana, mamaliga si ardei iute

DESERT: tort de ciocolata german, fursecuri asortate, fructe

BUFET: ciorba de perisoare á la grec, ardei iute, leustean, chifle, cafea si ceai

● MUZICA DE PETRECERE SI DISCO
● BAR CU BAUTURI SELECTIONATE
● PARCARE GRATUITA

PRET BILET: adulti $80, pensionari $50 , 
copii 12 – 16 ani $30, copii 5 – 12 ani $15, 
copii sub 5 ani gratuit

Biletele se pot procura de la Biserica duminica sau
contactand:

Gheorghe Dumitrache 519-204-9246
Ana Cira 519-472-1791
Predu Matusa 519-204-9246
Mara Mohaupt 226-373-6710

Intrarea in sala se poate face incepand cu ora 7:30 
pm

ADRESA: Ilderton Community Centre
13168 Ilderton Rd., Ilderton

Biserica Ortodoxa Romana “Sfanta Cruce” din London va invita la: 

HAMILTON

REVELION 
2017

CASA ROMÂNĂ DIN HAMILTON
20 Murray St. West,

Hamilton, ON, L8L 1B2

MENIU TRADIŢIONAL 
ROMÂNESC

BAR ASORTAT
TOMBOLĂ

SURPRIZE!!!

Muzică pentru toate gusturile cu
DJ Ovidiu

Intrarea:          Adulţi - $80
Tineri până la 12 ani - $40
Informaţii:
Pr. Lucian Puşcariu – 289 237 3940
Email - preot.paroh@gmail.com

TORONTO

CORUL BIZANTIN din Toronto
CONCERT DE COLINDE

Intrarea LIBERĂ la toate locaţiile de mai jos, donaţiile sunt binevenite

- SÂMBĂTĂ 17 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Sf.Ioan 
Evanghelistul, 100 Old Orchard Rd, Toronto
- DUMINICĂ 18 decembrie 2016, ora 7:00pm, la Biserica Sf.Patruzeci 
de Mucenici, 33 Mosley St, Aurora

KITCHENER

Crăciunul din acest an aduce iarăşi bucurie 
la şcoala duminicală din cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române “Sf. Ioan Botezătorul” 
din Kitchener, Ontario.
Copiii se pregătesc pentru această Sfântă 
Sărbătoare, ca de fiecare dată, cu sceneta 
“Naşterea Domnului” şi colinde pe care 
le vor interpreta în faţa altarului, în ziua 
de Crăciun (25 decembrie), imediat după 
slujba Sfintei Liturghii.
Nu vor lipsi nici darurile aduse de Moş 
Crăciun, care vor fi pentru toţi copiii, 
inclusiv cei prezenţi în biserică.
Vă aşteptăm cu drag !

Pr. Ionuţ Maerean
(226) 600-2911

Biserica Ortodoxă Română
“Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener

SERBAREA DE 
CRĂCIUN
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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

ETOBICOKE
“Aho, aho şi Leru-i Ler
Să se-audă pân’ la cer.
Astăzi s-a născut Hristos,
Pruncul cel mai Luminos.”
Asa a început Sărbătoarea Sfântă a 
Crăciunului, la Şcoala Românească de la 
West Glen JS. Copiii au aşteptat pe Moş 
cu poezii şi colinde, în tradiţionalele 
costume româneşti şi cu muuuulte 
emoţii.
Iar...Moşul a venit, noi am colindat, am 
vorbit o limbă românească aşa ca acasă 
şi am primit şi cadouri.
Mulţumim din tot sufletul copiilor, 
părinţilor, TDSB-ului (care oferă 
un asemenea program minunat), 
profesoarelor...şi mai ales... Ajutoarelor 
de Moş Crăciun:
Marius Mitrofan, Real Estate Broker, 
Re/Max Realtron.
Apostolachi Adam, Mortgage Broker
IMCA - Euro Fook Catering, magazin 
romanesc Vaughan
ABC Eurodelicatessen - magazin 
românesc Toronto
Dr. Adina Dentist
Lucian Geleriu (ştie el de ce)
Partener media:
Agenda Romaneasca.
Să aveţi cu toţii Crăciun cu Binecuvântare 
şi fie ca Anul cel Nou să vă aducă Lumina 
Sfântă a Iubirii.

Nathalie Marga Luca

Serbarea de Crăciun
Scoala Românească de la West Glen

KITCHENER

Biserica Baptistă Speranţa din Kitchener vă invită la o seară specială de colinde corale. 
E iarăşi Crăciun! Avem din nou ocazia să fim împreună, bucuroşi ca întotdeauna, şi în 
atmosferă de sărbătoare. Vă invităm să petreceţi împreună cu noi seara de Duminică, 
18 Decembrie, 2016, începând cu ora 5:00, la adresa: 135 Highland Road West, 
Kitchener. După concert, toată lumea este invitată la o masă specifică de sezon. 

Seară specială de 
COLINDE CORALE

Mă numesc Liviu, am 41 ani, stabilit în Canada de 12 ani, studii superioare. Lucrez 
în IT în Canada de 12 ani. Am o situaţie profesională şi materiala bună. Deosebit de 
devotat familiei, muncitor, loial, optimist. Prezentabil. Nu am vicii, 178 cm, 78 Kg. 
Divorţat, am o fetiţă de 12 ani, Shared Custody. Locuiesc în zona Oakville\Burlington, 
Ontario. Caut o femeie de caracter, cu o situatie compatibilă, pentru o relaţie de 
prietenie şi de ce nu căsătorie ...
Adresa mea de email este liviu_laudat@yahoo.com
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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
Darius Secasan

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

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

Slăvită fie-Ți apa-n descântec fără seară,
Neprihănirea pietrei de daltă să nu știe,
C-așa altarul cere pe umăr de fecioară
Să se aducă focul. Cum? Om vrei temelie?
De ce nu-ngădui lutul, vecin având nimicul,
Să fie pentru cuiburi, ca sâni spre sacrul nunții?
Sau poate-n loc de roată, scoțându-Ți heruvicul,
Să-l fi oprit pe unde întreb, spre Tine, munții?
Ești sigur? Mă chemi Piatră, și nu stihiei rană?
Trimite-mi cioplitorul să-mi ia la sfadă-amnarul.
Nu-mi da-’ muierii coasă, ci dălți mușcându-mi stana;
De piatră - casa nunții, apună-n stea hotarul!
Moleșitoarea-mi ceară, nici lut, nici stei, ci somnul...
‘’Sculați-vă, să mergem...’’ Cine mă strigă, Domnul?

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.

PSALMUL CE M-A VRUT PETRIN

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
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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


