
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 8 ianuarie - Începutul propovăduirii Domnului * Marţi 17 ianuarie - Sf. Cuv. Antonie cel Mare * Duminică 22 ianuarie - Sf.Ap. Timotei *

$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
26 Ianuarie 2017

Anul X - Nr.222
12 Ianuarie 2017

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

Începând cu data de 2 ianuarie 2017 
și până la sfârșitul lunii ianuarie, 
preoţii slujitori ai bisericii sfinţesc 
cu Agheasmă Mare (Apă Sfinţită, 
Boboteaza) casele credincioşilor. 
Pentru aceasta, trebuie contactat 
preotul bisericii ortodoxe de care 
aparţine fiecare.

REVELIONUL PENSIONARILOR
8 ianuarie 2017 - ediţia a şasea

BOBOTEAZA
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

Insurance Broker, Membru ADVOCIS
INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Mi-am 
dat seama că-l iubesc la nebunie în ziua în 
care am petrecut împreună, ochi în ochi și 
inimă-n inimă, patru ore de vis în magazinul 
de piese auto. De dragul lui, am pipăit 
relieful misterios al cauciucurilor expuse, 
am sortat fascinată trusele de șurubelnițe 
descrescătoare, am slobozit opinii despre 
aromele mele preferate de brăduți de mașină 
– avånd mare grijă să nu le contrazic pe-ale 
lui. Luată de valul auto-moto, l-am întrebat 
cu glas mătăsos, de femeie îndrăgostită: 
„Motorul tău are trei cilindri, nu?”. 
Nicicånd nu l-am văzut mai amăråt. M-a 
privit cu ochi umezi, de căprioară rănită, 
și mi-a spus: „Să nu te mai audă cineva… 
Numai Trabantul are trei cilindri… Eu am 
șase…”. M-am îndrăgostit de vocea lui, 
de cilindrii lui, de priceperea lui virilă de 
a sorta huse, aspiratoare de mașină, etili și 
metili și tolueni de curățat covorașele de la 
picioare. Mi-a propus apoi să mergem la 
electrice, să-și cumpere alternator. Iar mie 
mi s-au înmuiat ligamentele de emoție. 
Făceam deja parte din viața lui: mă lua 
cu el să scotocim împreună în lada cu 
prelungitoare.

Incredibilă ratare, stimați visători…

Am urmărit campionatul mondial de fotbal 
cap-coadă, împreună cu el, neîndrăznind 
să sparg semințe – așa cum mi-ar fi dictat 
răgetul galeriei și plictisul strict secret – 
pentru că el nu spărgea și mă temeam că 
meschinul meu crănțănit i-ar fi maculat 
bucuria degajării la centru.
A fost plecat în delegație și, în acest timp, 
i-am promis că notez meciurile pe un 
caiețel, scorurile, clasamentul, golurile și 
punctele din grupe. Într-o zi, am uitat de 
partidă și tocmai atunci m-a sunat, a vrut să 
știe ce-a făcut Italia. Mă făceam că nu aud 
bine, alo, alo, timp în care mitraliam cu o 
månă pe Google.
N-am îndrăznit să spun că uitasem de acest 
moment crucial din viața noastră, fiindcă ar 
fi avut și el motiv să uite, în viitor, de ziua 
mea sau de ziua când ne-am cunoscut. Că 
atâta mă rugase și el, să văd ce face Italia. 
Nu s-ar fi supărat pe mine, însă scopul meu 
nu se limita la liniștea cuplului. Ideea era să 
înțeleagă el cât suntem noi de potriviți și ce 
microbistă fermecătoare sunt eu.

Și chiar la finala campionatului, cånd mă 
uitam la arbitrul crăcănat și realizam cât 
de îndrăgostită pot să fiu dacă am ajuns să 
aștept cornerele cu sufletul la gură, mi-am 
adus aminte de Iozefina.
Nu de Iozefina lui Napoleon, ci de Iozefina 
lui Andu, un tip care-și făcuse toată 
facultatea ajutat și înscripețit de femeia 
care-l iubea așa de îndârjită, încât nu se 
apuca de referatele ei până nu i le termina 
pe-ale lui. El a terminat școala printre primii 
din an, de nu știa nici pe ce lume era, iar ea 
a nădăjduit că nopțile grele de desen tehnic 
și calcule infernale, cu acoladă și matrice, 
aveau să-și arate răsplata, în sfârșit. S-au 
logodit în iulie, după lucrarea de diplomă, 
la o beție. În decembrie, a venit Revoluția 
și Andu i-a spus că, date fiind noile realități 
socio-culturale, el nu se mai însoară.
Cred că nu întâmplător viața mi-a 
catapultat-o în minte pe Iozefina, după atâția 
ani. A rămas, în amintirile mele, prototipul 
de femeie care nu și-a oferit ei nimic, a 
umblat ani de zile cu bucurii peticite, ca să 
aibă el, Andu, un destin fără cusur. Toată 
facultatea i-a gătit cu sos, pe reșou, l-a 
păstrat spălat, apretat, călcat. I-a oferit și 
modestele, dar curatele și ospitalierele ei 
servicii sexuale, a luat fiecare sacrificiu ca 
pe o investiție în iubirea lor.
Iozefina a fost, asemeni tuturor, o ființă 
căreia revoluția i-a schimbat viața. Doar că 
virajul s-a produs în sens invers. Și azi mai 
stă în Târgoviștea ei natală (culmea ironiei) 
și-l regretă patologic pe Ceaușescu

 Despre cât de nostime pot fi aceste râme 

La fluierul final al campionatului de 
fotbal, când zăpăciții ăia bălăngăneau 
cupa și răcneau pe gazon, nu eram sigură 
cine câștigase, dar eram sigură că, la ea, 
la Târgoviște, și Iozefina ofta în aceeași 
poziție ca și mine. Pentru că vocația ei de 
cârjă vie e dospită genetic, nu e tratabilă. 
Sunt absolut convinsă că un surogat de 
Andu s-a lăbărțat ca o iederă pe destinul ei, 
între timp.
Viața femeii vulnerabile e un campionat 
al concesiei. Trăim pentru grupe, 
șaisprezecimi, FIFA, formula 1, cârlige 
de undiță, bere rece, filme cu lunetiști în 
Vietnam.
Vreți un test de personalitate, vreți să știți 

cât de îndrăgostite sunteți? Dacă știți cum 
probează un bărbat nivelul uleiului la 
mașină, înseamnă că deja nu mai puteți trăi 
fără el. Eu pot să vă furnizez aceste detalii 
oricând, m-am uitat la testul uleiului ca la 
prima clonare umană. A băgat sârmulița-n 
rezervor, a scos-o cu dramatică încruntare, 
a șters-o hamletian cu o cârpă special 
amenajată, apoi a repetat operațiunea până 
când am simțit că viața mea fără acest 
bărbat nu mai are sens.
O prietenă m-a anunțat că se mărită cu un 
tip pe care, până cu patru zile-n urmă, nu 
știa dacă-l iubește. Dar după ce el i-a cerut o 
râmă s-o pună-n cârlig și ea i-a dat, femeia a 
înțeles că acela și nu altul era bărbatul vieții 
ei. Pentru că, până în acel moment sublim, 
dacă vedea o râmă, pungea fața, strângea 
ochii și intra în moarte clinică.
Au trecut de-atunci niște ani buni, în care 
ea a practicat diferite ritualuri conjugale: 
a păzit instalatori, fiindcă el era ocupat și 
n-avea timp să stea după fundul lor – textual. 
A făcut sex numai când avea el acea stare 
propice – fizică, dar mai ales intrinsecă. 
S-a nutrit numai cu rădăcinoase crude și 
pește fiert, fiindcă el, cu ochiul căscat în 
televizor, a constatat odată că gimnastele 
sunt cam grase – știut fiind faptul că nici 
o gimnastă din lot n-are mai mult de 38 de 
kile. Iar ea a priceput aluzia și-a trecut la 
dieta cu mâncăruri care conțin orice în afară 
de mâncăruri.
Noi când iubim avem mințile zdrențe. Ne 
împachetăm viața și-o trecem pe raftul de 
sus, la hainele de iarnă. Băgăm naftalină-n 
ea și legăm punga la gură. În locul 
pasiunilor și-al visurilor noastre, depozităm 
noile apucături, false plăceri pe care le 
cultivăm imbecilizant, pentru ca ei, aleșii 
paranoicei noastre imagini despre soartă, să 
ne vrea, să ne ceară, să ne păstreze. Nu mai 
contează ce ne place și după ce ne-a lăsat 
gura apă cândva. Cărțile proaste sunt scrise 
pentru proști, noi trebuie să învățăm doar 
din cărțile bune – care se termină prost, că 
de-aia sunt bune.

Ne place la nebunie să nu ne placă nimic 

Iluziile se întăresc și crapă, ca plastilina 
pe care-o uitam la soare și bâzâiam să-
mi ia alta. În locul puzderiei de scenarii 
dulcege, adoptăm o infinitate de planuri B. 

Dacă iubim un tip, tot ce-i place lui devine 
prioritate pe agenda noastră. Peste tot sunt 
tăieturi cu pixul, dorințele noastre sunt 
cărcălite și deasupra se buclează concludent 
dorințele lor.
Femeia vrea să placă deșucheat de urgent, 
să creeze dependență. Iar ea știe că sexul, 
inteligența sau succesul personal sunt doar 
atribute accidentale, care pot determina un 
bărbat să te dezbrace, dar nu să te și îmbrace 
– mai ales în alb.
Dacă un bărbat te înșală atunci când nu-i 
dai ce vrea, este pentru că știe să ceară. Știe 
să amenințe indirect, fie și mut ca un calcan, 
fie și îmbrăcându-se dubios de curat într-o 
zi. E suficient să-l vezi zâmbind singur, 
după ce și-a dat cu parfum pe ceafă, că ziua 
ta e spartă.
Mi-e ciudă că ei reușesc să ne șantajeze, 
fără a avea aerul că efectuează vreo 
nesimțire, iar noi renunțăm la aproape 
tot ce ne place pentru ca bărbații să nu ne 
creadă incompatibile cu ei, să nu constate 
vreo găurică suspectă în țesătura mătăsoasă 
a concepției lor despre lume și viață.
Dacă ar fi să ne purtăm și unii, și ceilalți așa 
cum ne vine, am fi o planetă de gay, unde 
industria eprubetelor ar fi mai tare decât 
cea petrolieră. Printr-un paradox al cărui 
farmec suspect încă nu mi-a ajuns până-n 
urechea internă, ci încă mă mai gâdilă 
neplăcut prin zgârciul pavilionului, suntem 
două sexe care nu au nimic în comun. Și-
atunci, natura a rânjit sardonic: ne-a delegat 
pe noi, proastele, să renunțăm la plăcerile 
moștenite ereditar, răsădite în propriul 
genom-kamikadze, pentru a ne înrola în 
bucurii contrafăcute, artificiale, simulate 
impecabil.

Pe nimeni n-am invidiat mai tare decât pe o 
colegă pe care, într-o joi seara, am văzut-o 
la mall. Eu tocmai mă abandonasem în 
nemaipomenita plăcere de a cerceta, alături 
de iubitul meu, care e cel mai bun adaptor 
de volți. Iar ea treiera sutiene și bărbac-
su o urma spășit, o aștepta și-o încuraja 
să petreacă oricât de mult timp vrea ea la 
chiloțăria de lux.
N-am știut dacă să extrag din asta plăcuta 
concluzie că miracolele există sau să admit 
că, de cele mai multe ori, adorăm să fim 
nefericite

Simona Catrina

Lovitura de pedeapsă. 
Fault în careul de 11 iluzii
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

in Windsor

Copiii l-au primit fascinaţi. Şi, unii dintre ei, pentru prima oară. Şi-au 
ascultat “Luceafarul” cu urechiuşele ciulite, au reţinut cine e Cătălin, 
cine e Cătălina şi-apoi…au învăţat “Somnoroase păsărele”. Au privit 
cu interes cele 4 fotografii celebre are marelui poet şi au declarat în 
unanimitate că în cea în care avea 19 ani e “cel mai frumos”. 
Aşadar…la şcoala românească din Toronto s-a sădit o sămânţă: una 
despre poezie şi despre Eminescu. Să sperăm că va răsări acolo, în 
sufletelele lor mici, un dor mereu mai mare de frumos, de citit, de 
poezie. 

Nathalie Marga Luca

La şcoala românească 
de la Secord PS e 

…timp de Eminescu
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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

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 
Bleams Rd, Kitchener vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină vânătorească compusă din supă de 
fazan, gulaş de căprioară şi friptură de pui cu piure de cartofi, prăjituri 
Cheesecake şi Blackforestcake. Ceai şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul 
Hi-Trend vor prezenta un program de dansuri etno. Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de

 Formaţia CARPAŢI din Montreal

11 februarie 2017 ora 7pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

$40/adult

$20/copil
 (copii între 3 şi 12 ani)

KITCHENER

Oferim un meniu diversificat şi pe gustul 
fiecăruia, pregătit cu meşteşug de bucătarii 
noştri:
- Supă de fazan
- Papricaş de căprioară cu pireu şi salată de 
varză
- Mici de elan şi friptură de pui 
- Cozonac
Buna dispozitie va fi asigurată cu muzică 
pe toate gusturile de CmS Global 

Entertainment.
Preţul biletelor:
$20 pentru copii între 3 şi 12 ani
$40 pentru toate persoanele peste 12 ani

Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 519 219 0790
- Luca Lazar  519 578 6400
Vă aşteptăm cu drag.

“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă

Cină Vânătorească
 pe data de 4 Februarie 2017, orele 7pm, la Polish Legion

(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)

Duminică, 29 ianuarie 2017, ora 1:00 p.m. după Sfânta Liturghie, Misiunea Sfânta Maria 
vă invită la o Agapă Frăţească unde vă vor fi servite preparate tradiţionale româneşti.
Începând de Sâmbătă, 4 Februarie 2017, ora 3:00 p.m., Misiunea Ortodoxă Sfânta Maria 
din Kitchener organizează lunar diferite cursuri de iniţiere în arta textilă a cusutului, 
broderiei, tricotatului, croşetatului, precum şi de iniţiere în arta picturii şi a decoraţiunilor  
pe sticlă. Şi pentru că 1 Martie bate la uşă, vom învăţa pentru început cum putem 
confecţiona mărţişoare şi felicitări.
Cursurile sunt gratuite şi se organizează în sala de evenimente a bisericii. Cu aceste ocazii 
se oferă cafea, gustări gratuite şi, desigur, multă bunăvoie. Parcarea e gratuită.

Grupul Hi-Trend

Misiunea Sfânta Maria 
544 Bridgeport Rd E , Kitchener, N2K 1N7.

ANUNŢURI
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Cu siguranţă nu e un subiect de discuţie 
preferat în cele mai multe familii dar, tot 
cu siguranţă, e inevitabil şi e unul foarte 
important asupra căruia să zăbovim, pentru 
liniştea noastră! Pentru că vă iubiţi familia, 
puneţi în ordine documentele/  informaţiile 
de care vor avea nevoie în momentul 
delicat în care dvs. nu veţi mai fi. 

Acestea ar trebui:
a) în primul rând să fie pregătite, 
b) apoi să fie păstrate într-un loc sigur, 
c) acest loc să fie cunoscut celor 
    apropiaţi. 

Iată o listă a acestor documente:
1. Testamentul (Will):
conţine instrucţiuni de aplicare ale 
dorinţelor dvs. când nu veţi mai fi, 
incluzând împărţirea bunurilor rămase şi 
numirea tutorilor pentru eventualii copii 
minori.
2. Împuternicire Financiară (Power of 
attorney):
document ce numeşte persoana care 
poate lua decizii financiare în locul dvs. 
în momentul în care nu veţi mai avea 
capacitatea de a o face.
3. Testament de voinţă (Living will):
instrucţiuni despre cum aţi vrea să fiţi 
îngrijiţi în momentele finale ale vieţii şi 
dacă vreţi să vă donaţi organele. 
4. Documente de proprietate:
documente ce arată posesiunile dvs, 
pământ, casăa, vehicule, investiţii, etc. 

5. Lista conturilor bancare personale
6. Lista datoriilor şi împrumuturilor 
personale:
nu vreţi ca familia dvs. să descopere mult 
mai târziu că, de fapt, sunt datorii restante 
de plătit.
7. Poliţele de asigurare:
cu siguranţă aţi făcut aceste asigurări pentru 
a vă sprijini familia când acest moment va 
veni!
8. Documentele legate de pensie:
pentru facilitarea accesului familiei la 
pensia/pensiile de urmaş.
9. Copii după actele de căsătorie/divorţ şi, 
deasemeni, “user names” şi “passwords” la 
conturile online personale.
10. Copii după formularele de taxe 
trimise în ultimii cinci ani: informaţii 
necesare executorului dvs.

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

Emil Balea,
 Financial Security Advisor

Insurance Broker
Membru ADVOCIS

Documente 
importante în caz

de deces 

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

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768
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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.

KITCHENER

Vacanţa de iarnă a luat sfârşit şi sâmbătă, 
14 ianuarie se reiau cursurile la Şcoala 
Publică de Limba Română.
Copiii noştri au învăţat în cadrul celor două 
grupe de vârstă să desluşească alfabetul, să 
scrie primele litere şi să pronunţe primele 
cuvinte în limba română, respectiv să înveţe 
despre frumuseţea limbii, a obiceiurilor 
şi a culturii româneşti. Profesorii au 
avut satisfacţia muncii împlinite şi au 
apreciat progresele pe care elevii le-au 
facut pe parcursul primului trimestru. 
Părinţii au fost întotdeauna alături de noi 
şi le mulţumim pe această cale pentru 
sacrificiile pe care le fac pentru a-şi aduce 
copiii la şcoală sâmbătă de sâmbătă.
Aşa cum probabil ştiţi, încă de anul trecut 
am cerut si am obţinut înfiinţarea unei clase 
de liceu (de credite) în limba română, un 
lucru extraordinar pe care îl oferim acum 
comunităţii româneşti din această regiune. 
Creditele se vor lua în considerare ca şi 
oricare alt obiect de studiu şi vor conta la 
alcătuirea mediei finale la sfârşitul liceului.
În această lună vom avea două evenimente 

deosebite şi anume ziua de naştere a 
marelui poet român Mihai Eminescu şi 
Unirea Principatelor Române pe care elevii 
şcolii le vor dezbate la orele de clasă. 
Vom continua să facem excursii la muzee, 
să organizăm serbări, să învăţăm primele 
litere şi să apreciem cultura, istoria şi 
geografia României.
Profesorii noştri, dna. Ramona Maerean,  
dna. Gilda Ostache, dl.Sandu Sindile şi 
coordonatoarea Şcolii Publice de Limba 
Română, dna. Ramona Fitero, vă aşteaptă 
la şcoală.
Cursurile au loc la Forest Heights 
Collegiate Institute, 255 Fischer Hallman 
Road, Kitchener, ON, N2M 4X8, în fiecare 
sâmbătă de la ora 9.00 la ora 11.30, iar 
înscrierile pentru clasele primare se pot 
face oricând pe parcursul anului şcolar. 
Pentru mai multe informaţii sunaţi la 519-
749-2297 sau email la admscro@yahoo.
com. 
Vă aşteptăm cu drag la şcoală!                                         
Colectivul Şcolii Publice de Limba 
Română

Şcoala Publică de Limba Română 
din Kitchener

HAMILTON

Cerințe: Absolvirea Facultății de Teologie ortodoxă; experiență în activitățile cu tinerii 
de cel puțin 3 ani; cunoștințe de liturgică, tipic și muzică bisericească, cunoașterea limbii 
române (orală și scrisă). 
Date Contact: Persoanele interesate pot trimite Resume-ul prin poșta clasică la adresa

278 MacNab St. North Hamilton, ON, L8L 1K4
sau prin email la:    preot.paroh@gmail.com        până la data de 10 Februarie 2017. 

Parohia Ortodoxă Română “Învierea Domnului” din Hamilton, Ontario, 
caută persoană pentru postul de

CÂNTĂREAȚĂ/CÂNTĂREȚ BISERICESC
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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



LONDON
Petrecerea de revelion din London  s-a bucurat de 
un mare succes, cu o masă festivă din care n-au 
lipsit sarmalele şi ciorba de perişoare. Distracţie 
la maxim, tombolă cu premii, şampanie la miezul 
nopţii, muzică pe toate gusturile.  Evenimentul a 
fost organizat de Biserica Sf. Cruce din London.

REVELION 2017
organizat de biserica Sf.Cruce din London



The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company. Economical Select® is underwritten by 
Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not o� er auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not o� er insurance in Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut 
or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the program to existing policyholders until their respective renewal dates. 
Discount rating is based on a standard auto and home insurance policy underwritten by Waterloo Insurance Company with no previous discounts applied and does not take into consideration other insurance provider policy rates. No purchase required. Contest closes March 
31, 2017 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Skill testing question required. Limit 1 entry / 1 vehicle prize per person. For Sponsor’s privacy policy see: economicalselect.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2016 Economical 
Insurance. All rights reserved. All Economical intellectual property, including but not limited to Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or a�  liates and are registered and/
or used in Canada. All other intellectual property is the property of their respective owners.

S E L EC T SWEEPSTAKES

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

SAVING ON
INSURANCE IS GREAT.

WINNING
IS BETTER.

Call today. 

IS BETTER.
Prizes may not be exactly as shown.

Exclusively for members of the 
Association of Romanian Engineers in Canada.
You’re eligible for exclusive group discounts on 
car and home insurance through your organization. 
Call for a quote and be entered for a chance to
win a $250 gas card or 1 of 6 new cars!
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TORONTO

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

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

Iată că vacanţa de iarnă s-a sfârşit şi copiii 
se întorc din nou în această sâmbătă la 
cursurile de limba română ale Şcolilor 
Româneşti din Toronto.
Apreciem şi mulţumim pentru efort 
tuturor părinţilor şi profesorilor noştri.

Reaminitim că înscrierile se fac în 
continuare pe tot parcursul anului în 
aceleaşi zile şi la aceleaşi locaţii cu ţinerea 
cursurilor. Pentru informaţii suplimentare 
puteţi accesa adresa noastră de website: 
www.scoalaromaneasca.ca

Şi pentru că luna Ianuarie este luna lui 
Eminescu, în prima zi de şcoală de după 

vacanţa de iarnă copiii îl vor omagia pe 
cel mai mare poet al românilor.

Foarte sugestiv il descria Tudor Vianu pe 
marele poet:
“Eminescu a fost o personalitate 
copleşitoare, care i-a impresionat pe 
contemporani prin inteligenţă, memorie, 
curiozitate intelectuală, cultura de nivel 
european, bogăţia şi farmecul limbajului. 
Din acest motiv putem spune că fără 
Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci.”

Viorel Rusu
parinte, voluntar şi sponsor
preşedinte asociaţia ORLA

ŞCOLILE ROMÂNEŞTI
din TORONTO

ÎNCEP CURSURILE

VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes
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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

Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct din 
diferite ţări ale lumii. Sport, muzică, 
filmele noi apărute în urmă cu o lună sau 
seriale noi, se pot urmări numai cu acest 
aparat.
Avem 2 aparate în stock:
- $150 plus $20/h instalare (cash)
- $190 plus $20/h instalare (cash)
Pentru deplasare se va percepe o taxă de 
$40 pentru fiecare 100 Km.

Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.
Diferenţa dintre aparate este doar de 
memorie. Mai precis se pot instala pe 
ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca 
prea mult memoria aparatul. Există pentru 
aproape toate filmele sau serialele subtitrare 
în limba română, engleză sau alte limbi.
TOTUL ESTE PERFECT LEGAL !
Aparatele au o garanţie de 3 luni.
Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

Pentru instalari: 416-800-0832
                 sau 519-594-1712 Radu

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Riscul fizic este prezent cu 
posibilitatea unor incidente generate de 
propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: Eşti 
gata să-ţi asumi responsabilităţi, îţi iei 
angajamente mature prin care demonstrezi
partenerului că vrei ceva de viitor. 
Financiar: Investeşti mult în confortul 
casei, cu toate că sărbătorile au trecut.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit de 
vlagă, nopţile nu te odihneşti din cauza 
insomniilor. Dragoste: În general, relaţia 
merge foarte bine, cu multe momente de 
satisfacţie sentimentală. Financiar: Vei 
beneficia de o creştere a veniturilor indirecte 
şi o să faci faţă tuturor cheltuielilor.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O boală mai veche dă semne de 
vindecare şi revenire la normal. Dragoste: 
Fii pregătit să trăieşti evenimente tandre, 
de un romantism aparte, ce te vor face să 
spui că eşti fericit. Financiar: Vei cunoaşte 
o amplificare la nivel material şi devii un 
pic mai bogat.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti predispus spre boli legate de 
mediile aglomerate: viroze, gripă, răceli. 
Dragoste: Este vremea unei schimbări, 
a unei alte viziuni asupra vieţii în doi. 
Financiar: Ar trebui să te gândeşti foarte 
serios la viitor, la bătrâneţe, la pensie, la 
asigurări de viaţă. Trebuiei să mai închizi 
robinetul cheltuielilor nefolositoare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai 
mult în natură, vei simţi că ai mai multă 
energie şi nu vei mai fi preocupat de boli. 
Dragoste: Consideri că e mai bine să-ţi 
păstrezi luciditatea nu pasiunile care te 
pot orbi. Financiar: Ţi-e greu să-ţi refuzi o 
plăcere, dar, decât să suferi mai târziu, mai 
bine iei măsuri drastice acum!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Fii extrem de atent cum 
manevrezi obiectele cu factor de risc, 
pentru că eşti predispus la lovituri, tăieturi, 
vânătăi. Dragoste: Mergeţi mai departe 
umăr la umăr, fără pasiunea de la început 
sau fără sentimentele care te făceau să-
ţi pierzi minţile. Financiar: Cu banii ești 
acoperit.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Simţi nevoia să leneveşti cât ţi 
se permite, pentru că aşa îţi aduni forţele. 
Dragoste: Dacă partenerul nu vine cu 
o propunere prin care relaţia voastră să 
capete un alt ritm, gândeşte-te tu ce trebuie 
modificat. Financiar: Banii nu vor fi 
cheltuiţi la voia întâmplării.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pot apărea unele probleme oculare 
iar oboseala fizică şi stresul intelectual 
lasă urme. Dragoste: Măcar acum după  
sărbători propune un armistiţiu, dar se pare 
că îţi place această stare de luptă, pentru 
că te ţine mereu în priză. Financiar: Banii 
sunt la polul marilor insatisfacţii, pentru că 
te-ai aşteptat la rezultate mai bune care nu 
sosesc.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile 
temerare, conflictele şi excitantele (cafea,
alcool etc.). Dragoste: Îi pui inima pe 
jăratec celuilalt şi, pentru că eşti atât de 
capricios în manifestarea sentimentelor, îl 
vei face să se îndoiască de tine. Financiar: 
Ai făcut achiziţii bune.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă te îmbolnăveşti, este numai 
pentru că ai fost iresponsabil cu propriul 
corp. Dragoste: Ai putea fi atras de cineva 
plăcut, simpatic, ce ţi se bagă pe sub 
piele cu vorbe dulci şi declaraţii înfocate. 
Financiar: Scapi de o povară financiară 
grea, care te-a ţinut blocat o perioadă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu a dispărut, vindecarea nu a 
fost completă atunci când te-ai ocupat de 
ea, ci recidivează. Dragoste: Formaţi o 
pereche excelentă, care ştie să valorifice la 
maximum fiecare clipă petrecută împreună.
Financiar: Rămâi fără bani, iar sărbătorile 
te-au cam falimentat.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Pe fondul tensiunii, este posibil 
să ai un comportament impulsiv, riscant, 
orientat spre excese. Dragoste: Nu se poate 
vorbi de un început de an norocos în amor, 
incertitudinea fiind principalul duşman al 
inimii tale. Financiar: Primeşti banii cu 
greu, cu mari hopuri şi întârzieri şi nu la 
nivelul sperat, iar cheltuielile pot depăşi 
bugetul.

KITCHENER

Asociaţia ARTA vă invită, vineri 27 ianuarie 2017, la ora 18, la şcoala franceză Cardinal 
Leger din Kitchener, 345 The Country Way la Adunarea generală a asociaţiei.
Agenda/Ordinea de zi a Adunării generale ARTA 2017
6:00 PM Activitatea Asociaţiei pe anul 2016 - Dare de seama prezentată de Paulina 
Popescu, preşedinte
6:15 PM Situaţia anului financiar 2015-2016 - prezentată de contabilul asociaţiei 
6:30 PM Alegerea noului Executiv - Candidaturi se primesc până în ziua şedinţei.
Veniţi să alegeţi şi să fiţi aleşi. Puteţi candida pentru funcţia de: vice preşedinte, contabil, 
şi consilieri pe diferite probleme.

Adunarea Generală ARTA 2017
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KITCHENER
Duminică 8 ianuarie 2017 a avut loc a şasea ediţie a 
revelionului pensionarilor. În acest an au fost prezenţi 
190 de pensionari din toată provincia Ontario, din 
România, din Chişinău, şi 4 persoane care nu sunt de 
origine română, care au venit cu prietenii lor români.
În preţul de $15 plătit de fiecare participant a fost 
inclusă o masă deosebit de gustoasă compusă din 
supă, friptură de porc şi pui, piure de cartofi, legume 
şi salată de varză, prăjituri, cafea, ceai şi un program 
artistic cu muzică Live.
Corul Nemţesc din Kitchener compus din 40 de 
persoane, au început seara cu un program de melodii 
de sezon în engleză şi germană, urmat de Alex 
Pascu care a susţinut un program de jazz şi unul 
de canţonete, iar în final Gilmar i-a ţinut pe toţi 
pensionarii pe ringul de dans până la încheiere.
Evenimentul este realizat de publicaţia Agenda 
Românească în colaborare cu sponsorii şi 
businessurile româneşti din Kitchener-Waterloo.
Prezentatorul evenimentului Vas Anton a coordonat 
întreg evenimentul, a oferit cadouri pentru cel mai 
longeviv cuplu căsătorit (67 de ani), a oferit un 
cadou pentru cel mai în vârstă participant (92 de ani) 
iar tombola (inclusă deasemenea în preţul biletului) 
a desfăşurat-o în mai multe etape deoarece au fost 
obiecte la tombola care au ajuns la aproape toţi 
participanţii.
Obiectele la tombola au fost pregătite şi donate de 
Coralia Boeriu, Dorina Idvorian, Mariana Ţuţuian, 
Ana David, Dana Netcu, Vas Anton, Elena Abagiu, 
Irimia Aneta.
Mariana Muntean şi Ileana Palade, împreună cu 
asociaţia inginerilor români din Kitchener au primit 
la uşă pe toţi participanţii şi i-au îndrumat spre 
locurile lor.
Asociaţia inginerilor prin Mihai Stamate 
preşedintele asociaţiei asistat de Carmen Boboc şi 
Attila Man au adus şi au dus înapoi la casele lor pe 
o parte din pensionarii care nu au avut niciun mijloc 
de deplasare.
Donaţii au fost făcute de următorii sponsori generoşi:
Cristina Pekurar - KW Casa Realty
Dr.Sorin Boeriu - General & Cosmetic Dentistry
Daniel Ghionoiu - Natural Stone City
Dorel’s Food
Netcu Ion - PJ Automotive Kitchener
Elena Abagiu
Dr.Simona Rusu - The Village Dental Centre 
Kitchener
Biserica Sf.Maria din Kitchener a donat prajiturile
Elena şi Ion Ştefănescu
Dragomir Corina
şi alte 3 persoane care au dorit să rămână anonimi.
Sala şi barul au fost asigurate de Centrul Cultural 
Românesc Banatul.
Mâncarea a fost pregătită de bucătarii specialişti 
ai bisericii Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener, iar 
membrii comitetului parohial au servit la mese.
Aranjamentul floral de pe mese a fost creat şi realizat 
de Dorina Idvorian.
Cafeaua, ceaiul şi apa minerală au fost donate de 
Raul Dudnic, producătorul emisiunii de limba 
română Noi Românii din Toronto. Sonorizarea a fost 
asigurată de CmS Global Entertainment.

Toate locurile la acest eveniment au fost vândute 
încă de la începutul lunii noiembrie. Din acest motiv 
încurajăm pe toţi cei care doresc să participe la a 
şaptea ediţie a revelionului care va avea loc duminică 
7 ianuarie 2018, să se înscrie din timp.

Mulţumim tuturor celor care au susţinut şi susţin 
în continuare Revelionul Pensionarilor, singurul 
eveniment de acest gen din America de Nord.

Agenda Românească

REVELIONUL PENSIONARILOR
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REVELION 2017 la Borgata - Toronto
Blue Moon VIP Entertainment 
organizator (Dan Ciobăniţă), artistul 
invitat special din România Aurel 
Moga, DJ VEEO din Toronto şi 
DJ Mike din Kitchener au ţinut pe 
ringul de dans toată noaptea cei 
peste 300 de participanţi la cel mai 
Elegant Revelion din Toronto - 
Revelion 2017 la Borgata Banquet 
Halls.
Un Revelion de EXCEPŢIE pentru 
un public de EXCEPŢIE !!!
La Multi Ani cu sănătate şi fericire!

Următorul eveniment organizat de 
Bue Moon VIP Entertainment este 
VALENTINE’S DAY cu Maria 
Dragomiroiu, Constantin Enceanu, 
Raoul, Nicu Paleru şi Adrian 
Enache, sâmbătă 18 februarie 2017 
în aceeaşi locaţie de lux, Borgata 
Banquet Halls. Pentru mai multe 
informaţii sunaţi la numărul de mai 
jos.

www.BlueM.ca
www.Revelion.ca

(647) 873-3933
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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

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.
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 

ANTHONY 
ANDREY 

LUICEANU
Cu multă bucurie în suflete, părinţii anunţă 
venirea pe lume a micuţului Anthony Andrey 
Luiceanu. Evenimentul a avut loc pe data de 
11 septembrie 2016. Părinţii, sora, bunicii şi 
naşii îi urează o viaţă minunată, plină de noroc, 
împliniri şi bucurii, şi multă sănătate!

ANIVERSARE:
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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

Lasă ghiocul
să-ți sărute urechea.

Aproape șoaptă,
de sidef,
vor încerca buzele.

Pentru cine meduzele –
clopote cu franjuri ,
sunt trase de val,
repetat în sunet opal
de vedenie?

Coralic,

început de vecernie.

Blând.

Către lotca lui Petru
se aud pașii lui 
Iisus.
Pe apă.
O singură lină 
lumină
și două inimi 
bătând.

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.

VECERNIE-N GHIOC

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


