
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

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

* Sâmbătă 24 iunie - Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele) * Joi 29 iunie - Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007
ISSN 1918-5693

FREE

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

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

Următorul număr apare în
6 Iulie 2017

Anul X - Nr.233
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

519-781-2929
  Servicii AUTO
   - MECANIC
   - ELECTRICIAN
   - VOPSITORIE 

Adresa: 76 Woolwich Street N
(drumul spre aeroport) Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

pag.12

AIDA PĂDURARIU
din Oshawa

campioană
naţională la
gimnastică

London

Oshawa Oakville Niagara

Kitchener

VACANŢA MARE
Şcoala românească de la West Glen JS
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ANIVERSAREA A 50 DE ANI DE 
EXISTENŢĂ A PAROHIEI

                   Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener             pag.5

În baza Parteneriatului Cultural “Rădăcini Româneşti” între Agenda 
Românească şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj (instituţie aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Cluj) artiştii români au efectuat un turneu în 5 oraşe Canadiene. 
Mulţumim familiei Pekurar (Cristina şi Dorel) din Kitchener pentru suport 
şi logistică.

Promovarea Culturii Tradiţionale în Canada
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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 (1967-2017)

Cred ca nu numai sanii frumosi ar agata 
ochiul pe strada, daca pe sanii urati ar scrie 
cate ceva elocvent, gen „desteapta” pe unul si 
„gospodina” pe altul. Daca pe soldul adipos 
al unei profesoare, careia scaunul de lemn 
i-a naucit musculatura, ar scrie „poliglota” 
sau „citesc mult”, poate ca si dupa acele 
fese nefericite s-ar intoarce vreun ochi de 
doctorand cu IQ mare si torace mic. Dar, 
oricat am scormonit noi prin magazine, n-am 
gasit niciun blug pe al carui fund sa scrie 
„sunt fata de treaba”, deci am fost nevoite 
sa acceptam situatia: ne trebuie fie un corp 
perfect, fie un PR perfect.

Cum fortam (pana luxam) mana destinului
N-ar trebui sa te ingrijoreze intr-atat 
concursul cu alte exemplare feminine, cat 
concursul de imprejurari. Teoretic, pe lume 
sunt cam un sfert de miliard de femei pe care 
un barbat le-ar vrea mai degraba decat pe tine. 
Din fericire, ele nu se afla la nunta varului 
Liviu, unde tu, strapunsa de o frenezie dublu 
rafinata, dansezi o lambada atat de sincera. 
In consecinta, esti in poll-position pentru 
o relatie cu tehnicianul dentar burlac tarat 
acolo de soarta (precum si de cateva matusi 
care vad mult potential in potriveala asta). El 
e bine vazut si tu esti bine facuta, deci aveti 
viitorul in fata.
Desigur, pot aparea manifestari nedorite 
daca, in distributia aceleiasi nunti, se mai 
afla vreo atractie naturala inzestrata cu un 
caracter ceva mai mulat si cu o inteligenta 
ceva mai tanara. Atunci, trebuie sa continui 
licitatia si sa oferi mai mult si mai botoxat.
Iti sta pe limba sa zici ca soarta va hotari, dar 
in locul tau n-as risca. Doar suntem oameni 
seriosi, nu mai credem in predestinare (decat 
in cazurile acelea minunate cand pe un 
barbat il lasa nevasta-sa taman cu o zi inainte 

sa-l luam noi de bun). Decat sa te culci pe 
o ureche bleaga, mai bine mizezi pe ceva 
mai erect, ca de exemplu proximitatea. Ai 
grija, deci, sa sezi cat mai aproape de locul 
feciorului ravnit, daca nu chiar in sufletul lui, 
la aceeasi masa. Pana la urma, comoditatea 
salelor lui, coroborata cu sfiala de a traversa 
ditamai sala ca sa adulmece alti feromoni, 
asaza lucrurile mai bine decat destinul tau 
anchilozat.
Cum te faci remarcata intr-o turma in care 
toate lighioanele au deja blana adaptata 
la mediu? Cum iesi din grupul compact 
in asa fel, incat sa nu te hartaneasca vreun 
leu flamand, ci sa te remarce vreun armasar 
frumos?
Mai poti parea desteapta cand esti bubuitor 
de frumoasa? Te asculta cineva perorand 
despre impresionisti, cand ai un decolteu 
impresionant? Ce tresare mai iute, ochiul sau 
urechea? Poti sa aduni ochii unui barbat de 
pe picioarele tale si sa-i reglezi sa se uite in 
ochii tai inteligenti?
Daca vrei sa te recomanzi ca amanta de 
colectie, e suficient sa porti ceva croit cu 
zgarcenie si sa tragi nadejde ca tot ceea ce 
vezi tu in oglinda mai vede si altul. Dar daca 
vrei sa te promovezi ca ipotetica nevasta 
ideala, ai nevoie de ceva mai mult decat un 
sutien cu burete opulent.

Original plus cinci copii egalizate
Pe vremea cand umblam cu mintile 
nepasteurizate si colportam tot felul de 
idei alterabile, am invatat o (as fi preferat 
dureroasa) caraghioasa lectie de viata. Odata, 
in liceu, am fost la o petrecere impreuna cu 
cele cinci prietene de care dispuneam la 
momentul dat. Din motive invaluite in mazga 
vremii, nu stiu ce dracu ne-a apucat si ne-am 
imbracat toate la fel: in jeansi si camasi de 
jeans. Desteptaciunea noastra colectiva nu 
se sfarsea aici, ca eram si pieptanate (vorba 

vine) la fel: aveam cate-un ciuf apretat cu 
aracet sau ceva similar, zis „punk“, conform 
unei mode oligofrene care bantuia parul 
generatiei, in speta niste tepi care pareau un 
accident genetic.
Am ajuns toate deodata la locul zbantuielii 
si-am intrat in casa omului una dupa alta, ca 
proastele de la Capalna, parca eram corul 
puscariei.
Pe la jumatatea chefului, baietii cu care 
dansam in premiera pe tara incepeau sa-
mi pulverizeze saliva pe-o ureche : „Si… 
asa, unde ramasesem?“. Nu stiu unde tot 
ramasesera ei, ca eu ramaneam mereu 
nervoasa. Pasamite ma confundau cu una 
dintre celelalte imblugarite, eu obosisem sa-i 
tot anunt ca venisem si cu clonele dupa mine.
La final, un perseverent pe care-l tinusem 
minte tocmai fiindca era singurul cu care 
nu dansasem deloc, mi-a cerut numarul de 
telefon. I l-am dat si l-am vazut pe cretin cum 
scrie langa numar „Crenguta“.
L-am lasat sa moara prost (desi pun pariu ca 
va trai sa ne ingroape pe toti) si, cand a sunat 
la mine si-a intrebat de familia Parcalabu, 
i-am zis ca regret profund, dar au decedat 
toti, din cauza recentelor tragice radiatii de 
la Cernobal.
Episodul a fost de-un penibil care a scris 
istorie, asa am invatat ca viata intr-un card 
presupune ca soarta sa-ti fi harazit un penaj 
de-un turcoaz aparte, altfel nu va remarca 
nimeni nobletea fulgilor tai. Asa am renuntat 
sa ma imbrac si sa ma incalt ca toata lumea, 
dar inca nu renuntasem sa ma port ca toata 
lumea. Dupa alt snop de ani, cand in sfarsit 
am incetat sa mai copiez teme gresite, am 
trecut temporar si la modelele din filme – fara 
sa realizez ca iubitul meu si Keanu Reeves 
n-aveau aceleasi gusturi.

Semne bune banul are!
Multa vreme am cedat lasciv convingerii 
(injectata de altii, care voiau sa scape 
mai repede de monologu-mi agravant) 
ca personalitatea mea e un fel de soia 
sentimentala: tine loc de frumusete si bani.
Bun – am zis. Si, la o receptie poleita, m-am 
amestecat gratioasa, cu inteligenta mea 
fosnitoare si transparenta, printre cateva 
zeci de toante sexy, de care ma pregateam 
sa-mi fie mila – cand, deodata, am observat 
un fenomen foarte curios: nimeni nu 

intorcea capul dupa cultura mea generala, 
desi coafasem la ea toata dimineata si imi 
pictasem cu oja fiecare poezie din creieri. Cu 
toate astea, balele domnilor prezenti in aula 
mondena a destrabalarii civice se adunau, 
picurande, pe versantii picioarelor acestor 
neroade superbe.
La capatul unei seri in care eu mi-am refacut 
machiajul mintii de vreo doua ori si divele 
si-au refacut vietile de cate ori au vrut, am 
plecat din reflex spre parcare – pentru ca 
acolo mergea toata lumea si m-a luat viitura. 
Cand sarmanele agramate au inceput a-si 
tranti portierele de la cate-un Porsche si si-
au scurs moturile spre Snagov, am avut o 
clipa banuiala ca poate sufletul meu curat 
era cam subtire pentru atare zi racoroasa. 
Si romantismul meu ludic era prea „casual“ 
pentru „black tie“-ul convocat la fata locului.
Cand credeam ca nimic nasol n-avea sa se 
mai intample, am realizat ca sunt intr-o 
parcare goala, intrucat eu nu aveam masina, 
de fapt, si urma sa ma aburc intr-un taxi care 
venea doar in cealalta parte a cladirii (nu 
intram pe dincolo, doamna, ca e sens unic) si 
doar in cealalta parte a dreptatii.
Desi de obicei nu ajung la nicio concluzie, 
de data asta s-a ivit un moment paroxistic al 
sufletului meu, cand mi-a devenit terifiant de 
clara situatia: astea nu sunt vremuri in care 
sa ma impac cu mine, ci cu oamenii care ar 
putea sa ma schimbe. Si nu la mentori ma 
refer (cu astia nu-i nicio graba, ca nu sta 
nimeni la coada la usa lor), ci la cei care – 
dupa atatia de ani in care n-am inteles cum 
s-o fi impacat Barbra Streisand cu nasul ei 
– ma vor ajuta, cu devotament si simpatie 
chirurgicala, sa ma impac eu cu nasul meu.
Nimic din ceea ce-ti vei ierta tu nu-ti vor 
ierta si altii, asa ca nu te mai zbate sa te 
cateri pe piscul evolutiei. Chiar si rarefiatii 
nonconformisti carora le plac filosoafele 
neepilate sunt arvuniti, sa stii. Niciun ticnit 
genial nu e singur, el isi va gasi intotdeauna 
un caz psihiatric pereche.
La acest moment al vietii mele, am gasit 
calea si lumina catre maiestria de a ma face 
remarcata: imi folosesc personalitatea doar 
ca accesoriu asortat cu datele fizice, astea 
care sunt. Si, cu ajutorul stiintei, al chirurgiei 
plastice si-al subiectivismului uman, am sa 
fiu intr-o zi enervant de fericita.

Profitati 
de oferta 

promotionala a 
dragostei mele!

Simona Catrina

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239 

Claudiu

ANGAJĂM şoferi 
şi owner operators pentru East 
Coast şi Mid West în USA. Cerem 
minim 2 ani de experienţă. 
Oferim salariu de top. Detalii la: 

AQUILAAdrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!
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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, ştiri, posturi de televiziune în 
direct din diferite ţări ale lumii. 
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
- $190 plus $20/h instalare
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.

Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

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

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

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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Deci: ce este “estate 
planning”?
“Estate” reprezintă 
tot ceea ce aveţi în 
proprietate la un 
moment dat: casă, 
maşină, conturi 

bancare, investiţii, etc. Deci, fiecare dintre 
noi are un “estate” (mai mic sau mai mare) 
şi, la un moment dat, va trebui transferat.
“Estate planning” înseamnă a avea un plan 
de transfer al proprietăţilor dvs, la momentul 
decesului, conform dorinţelor dvs. Acest 
plan, ar trebui să includă şi strategii de 
minimizare a taxelor, inclusiv cele legale. 
Care este rolul asigurarii de viaţă în “estate 
planning”?
Două sunt, cel puţin, rolurile importante ale 
asigurării de viaţă pentru un “Estate plan”:
a. nevoia de a acoperi venitul celui decedat 
(“estate creation”), şi
b. nevoia de a proteja transferul de 
proprietate (“estate preservation”).
Prima situaţie, este caracteristică mai ales, 
celor care au familii ce depind de venitul 
lor. În situaţia decesului prematur al 
susţinătorului, asigurarea furnizează rapid 
o sumă netaxabilă ce ajută la  continuarea 
vieţii celor dependenţi, în condiţii demne.
A doua situaţie apare când sunt bunuri 
acumulate, şi se doreşte protejarea şi 
transferul lor cu cheltuieli cât mai mici 
(taxe şi alte costuri); cheltuieli, de altfel, 

obligatorii.Exemple:
1. Plata diferitelor taxe, inclusiv celor de 
succesiune (“probate fees”);
2. Acoperirea cheltuielilor funerare, legale 
şi celor legate de executor;
3. Compensarea în mod egal a tuturor 
moştenitorilor, în situaţia în care rămân şi 
bunuri de valoare unitară mare (business, 
cottage, etc). Lista poate continua.
În consecinţă: cel mai potrivit moment 
pentru a face un “estate plan” este acum, 
căci mâine s-ar putea să fie prea târziu sau 
imposibil. Componente de bază ale unui 
astfel de plan, sunt:
a. Testamentul (Will)
b. Imputernicire (Power of attorney)
c. Asigurare de viaţă (Life insurance)
În timp, componentele acestui plan, se 
pot reactualiza, funcţie de nevoi şi situaţia 
familiei. A avea un astfel de plan - care să 
conţină dorinţele dvs. şi să vă protejeze 
familia - cu siguranţa, vă dă încredere, 
echilibru şi linişte sufletească.
Pentru mai multe informaţii privind securitatea 
dumneavoastră financiară, şi pentru 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, vă stau 
la dispoziţie la: 519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea, Financial Security Advisor
Insurance Broker

Rolul asigurarii de viata, 
in “estate planning”



AGENDA ROMÂNEASCĂ 22 Iunie * Nr.233pag.4

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

TORONTO
Clubul Copiilor “Curcubeu” 
(Rainbow Children’s Club) a 
încheiat un nou an, cu ropote de 
aplauze. BINEMERITATE!!!!!!!!! 
Copiii au strălucit pe scenă şi 
când au cântat şi când au 
dansat şi când au interpretat 
roluri grele, dar susţinute cu 
succes.
Vă mulţumim dragi copii, dragi 
părinţi, dragi susţinători ai 
clubului nostru, dragi prieteni 
care ne-aţi aplaudat şi vă 
aşteptăm în Septembrie, să ne 
apucăm din nou de treabă, cu 
acelaşi entuziasm.
Mulţumesc colegilor profesori, 
fără de care nu ar fi nimic 
posibil:
Adelina Buburuzan şi Ninel 
Berneaga (clasa de folk)
Nora Sătmărean (clasa de 
muzică vocală)
Sophia Tsouluhas (clasele de 
teatru)
Mulţumim celor care ne susţin 
în tot ce ne punem în gând: Dr. 
Radu Elias, George Vasilache, 
MMM Services (Mariana 
Tănase), Radu Secăşan 
(Agenda Românească). 

Vă mulţumim tuturor şi vă 
iubim,

Nathalie Gheorghiu
647-888-6262

www.bismusic.ro

Rainbow Children’s Club
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

OSHAWA

ANIVERSAREA A 50 DE ANI 
DE EXISTENŢĂ A PAROHIEI 

Sf.Ioan Botezătorul
din Kitchener

Sâmbătă 24 iunie ora 10 am - HRAMUL BISERICII
                                     6 pm - VECERNIA
                                     7 pm - Întâlnirea enoriaşilor cu Arhiepiscopul Nathaniel
                                                se va ţine în subsolul bisericii
Duminică 25 iunie ora 9:30 a.m. – Întâmpinarea ierarhului şi îmbrăcarea lui
                                  10:00 a.m. – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie urmată de
                                                       poza de grup (în faţa bisericii)
                       1:00 p.m. – Banchetul aniversar cu invitaţi de onoare la Sala Mare

FESTIVALUL iei - Oshawa, 11 iunie 2017

Duminică 11 iunie 2017 a avut loc la 
Oshawa a patra ediţie a Festivalului iei. 
Organizatorii evenimentului, Iuliana 
Pacso şi  Sorin Mitrea (www.tradicious.
ca) în colaborare cu biserica Sf.Ştefan 
cel Mare şi Nectarie din Oshawa (preot 
Petre Busuioc) au primit artiştii sosiţi 
din România cu braţele deschise iar 
programul artistic oferit de aceştia, 
precum şi prezentarea tradiţiilor şi 
obiectelor expuse în Centrul Comunitar 
Românesc unde a avut loc evenimentul, 
a creat o adevărată zi de sărbătoare 
pentru românii din zonă. Ca în fiecare 
localitate din cadrul turneului, artiştii 
s-au întâlnit aici la mii de kilometri 
de casă cu cei plecaţi chiar din Gherla 
şi Cluj cu care nu s-au mai vazut de 
zeci de ani. Iar pentru că evenimentul 
s-a numit Festivalul iei, cei prezenţi 
în sală au avut ocazia să observe şi 
să dialogheze cu artiştii pe tema iilor 
pe care aceştia le purtau pentru că 
fiecare piesă de îmbrăcăminte avea o 
vechime considerabilă de peste 100 
de ani. Artiştii din România (Marinela 
Zegrean Istici, Ioan Bruchental şi 
“Ceteraşii de la Gherla”: Gavril 
Bunea, Marcel Costea şi Ioan Tigoan) 
au efectuat acest turneu datorită 
unui parteneriat intitulat Rădăcini 
Româneşti, între ziarul Agenda 
Românească şi Centrul Judeţean 
Pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj, instituţie 
subordonată Consiliului Judeţean Cluj. 
Felicitări organizatorilor!

Agenda Românească
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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: dbruce@padgettwaterloo.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.

CÂMPUL ROMÂNESC

         Luni - 10 iulie 2017
Primirea oaspeților - Ora 19
1. Constantin Groza, Kitchener
Contribuția Cenaclului ‘’Florica Bațu 
Ichim’’ la succesul Săptămânii Culturale 
Internaționale din Hamilton 
2. Prof. Marieta Dincov, Toronto
Mihai Eminescu în eternitate.
3. Julian Theodor Ichim, Kitchener
Prințul Charles al Angliei și prezervarea 
valorilor naturale românești.
4. Actorul Vlad Vasiliu, Teatrul Dramatic 
‘’Fanny Tardini’’, Galați - ‘’Rezistența prin 
poezie’’.
5. Ioan Bruchental, etnograf, Cluj-Napoca 
- Expoziție de artizanat în lemn, expoziție 
de fotografii etnografice și prezentare cărți.
6. Film documentar - Palatul Culturii din 
Bistrița, România (30’) - Poezia bistrițeană 
în America și Malaezia (30’) în regia lui 
Dorel Cosma.
       Marți - 11 iulie 2017 
Ora 10 - Excursie la Cascada Niagara.
Ora 19 la Câmpul Românesc
1. Prof .dr. Rodica Gârleanu Costea, 
Oakville, Ontario - Constantin Noica sau 
aspirația spre universal a culturii române.
2. Mircea Ștefan, Cleveland, Ohio - 
Vasile Militaru - candela culturii românești.
3. Nocturnă Muzicală cu artistul  Sergiu 
Cioiu - medalion sorescian  Pe cine numim 
…eu ?                        
     Miercuri - 12 iulie 2017 
Ora 11 Pr. Dan Chirtu și pr.dr. Dumitru 
Ichim - Sf. Liturghie.
Ora 19
1. Prof. Elena M. Cîmpan, Colegiul 
“L.Rebreanu”, Bistrița-Tudor Arghezi și 
canonul literar.
2. Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu- 
Lucian Blaga, “fratele  lui mai mic” al lui 
Eminescu. 
3. Adrian Munteanu - Poezia românească 
între tradiție și modernitate. Proiect 
transdisciplinar.
4. Film documentar: Amintiri despre 
Lucian Blaga (partea a 2-a) realizat de 
Anca Sîrghie (60’)
         Joi 13 iulie 2017
Ora 10 - Excursie la St. Jacob, Ontario, cu 
vizitarea Bisericii Sf. Ioan Botezătorul 
Ora 16-18  Lansări de carte şi prezentări: 
1. Dorel Cosma, Bistrița - “Duminică în 
Manhatan”, “Flight”, “Biletul de călătorie”.
2. Ing. Constantin Răuță, Florida - 
“Condamnat la moarte”.
3. Alyssa Sîrghie - “Povestea celor 
trei cățeluși” - literatură pentru copii și 
adolescenți.
4. Cristian Medelean - “La Colibe”.
5. Moderator Maria Tonu - prezintă 
Cenaclul“Grigore Vieru” din Toronto - 
Lansări și nominalizări de cărți.
6. Publicații din țară și din diaspora: 
“Lumina slovei scrise”, vol. XVII-XVIII, 
Sibiu
“Destine literare”, Montreal.            
7. Lectură din creații recente: Alex 
Cetăţeanu, Dumitru Ichim.

Ora 19
1. Prof. dr.  Aurel Pop, redactor al revistei 
“Mărturii Culturale”, Satu Mare,-Literatura 
dizidenței sătmărene.
2. Menuț Maximinian, redactorul 
ziarului „Răsunetul”, Bistrița - George 
Coșbuc și Tudor Arghezi - aculturație și 
interculturalitate.
3. Leonard Ionuț Voicu, Montreal - Intrigă 
și conflict în romanul “Surorile”. 
4. Prof.dr. Aurel Pop - Mircea Ștefan-  50 
ani de poezie.
         Vineri, 14 iulie 2017
- Ora 16 -18 Masă rotundă 
1.Victor Roșca, Montreal - ‘’Flacăra 
literară aprinsă la Montreal’’ și lansarea 
cărții ‘’Experimentul Târgușor’’ 
(Închisoarea celor 800 de elevi).
2. Prof.univ.dr.Cezar Vasiliu, Montreal 
- 2000 de ani de la moartea Împăratului 
Traian.
Lansări de carte cu:
3. Dorel Cosma, Bistrița - antologiile: “Un 
deceniu de Conexiuni” și “Conexiuni de 
noiembrie”.
4. Elena M.Cîmpan, Bistrița - “Cinci 
poeți germani”.
5. Menuț Maximinian, Bistrița - “Muchia 
Malului”, “Povești din New York”.
6. Publicații din țară și din străinătate: 
Revista “Conexiuni”, „Revista Mondială 
de Folclor I.G.F.”
7. Lectură din creații recente: Mircea 
Ștefan, Leonard I. Voicu etc.
Ora 19 
1. Prof. univ. dr. Anca Sîrghie, 
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu,-
Tudor Arghezi, psalmistul. 
2. Poetul Adrian Munteanu - Ce aduce 
nou sonetul lui Dumitru Ichim.
3. Prof. Sebastian Doreanu - Câmpul 
Românesc de la Hamilton între minunile 
exilului românesc.
4. Recitalul de sonete “Fluturele din 
fântână” de Adrian Munteanu, în 
interpretarea autorului 
- Moderator al Sesiunii științifice - prof. 
Sebastian Doreanu,   
- Mese rotunde cu lansări de carte și 
recitaluri poetice - moderate de prof.univ.
dr. Anca Sîrghie.

         Sâmbătă 15 iulie 2017
Ora 14. BANCHET JUBILIAR

CENACLUL LITERAR „NICĂ 
PETRE” din Toronto, patronat de Dumitru 
Popescu, Directorul ziarului “Observatorul” 
și CENACLUL ‘’GRIGORE VIERU’’ 
Director Maria Tonu, prezintă un program 
de muzică, dansuri populare, poezii şi 
lansări de carte.

PREŞEDINTELE 
Asociaţiei Culturale Române - Hamilton 

Ing. Dumitru Rachitan

DIRECTORUL
Săptămânii  Culturale 
Pr. Dr. Dumitru Ichim

SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A CULTURII ROMÂNE
DE LA CÂMPUL ROMÂNESC, HAMILTON, CANADA

Ediţia a 50-a
PROGRAMUL  SEMICENTENARULUI
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NIAGARA
După Kitchener şi Oshawa, artiştii români Marinela 
Zegrean Istici, Ioan Bruchental alături de “Ceteraşii 
de la Gherla” Gavril Bunea, Marcel Costea, şi Ioan 
Tigoan au vizitat Cascada Niagara şi comunitatea 
românească de pe lângă biserica ortodoxă Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril (preot Cornel Sirjita). 
Cu toate că a fost într-o zi de joi, 15 iunie 2017, 
românii au fost prezenţi unii chiar venind direct de la 
servici pentru a fi prezenţi la această Seară Culturală 
unde într-o primă parte au fost prezentate obiceiuri 
şi tradiţii de către meşterul popular Ioan Bruchental, 
urmând ca în a doua parte a programului, Marinela 
Zegrean Istici împreună cu Ceteraşii de la Gherla 
să parcurgă un itinerar folcloric prin toate zonele 
României. Mulţumim Ruxandra Nicolescu pentru 
organizare. Din partea comunităţii româneşti de 
la Niagara, artiştii români au primit o diplomă 
de apreciere pentru seara deosebită pe care au 
susţinut-o.
Artiştii din România au efectuat acest turneu datorită 
unui parteneriat intitulat Rădăcini Româneşti, între 
ziarul Agenda Românească şi Centrul Judeţean 
Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, instituţie subordonată Consiliului 
Judeţean Cluj.
Felicitări organizatorilor!

Agenda Românească

Seară Culturală
la Niagara

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA 
TELEVIZOR

519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim



KITCHENER

ZIUA ROMÂNO CANADIANĂ
Kitchener 10 iunie 2017

Sâmbătă 10 iunie 2017 în faţa primăriei din Kitchener 
a avut loc cea de a şaptea ediţie a Zilei Româno-
Canadiene în organizarea asociaţiei non profit ARTA 
din Kitchener şi în prezenţa unor oficiali canadieni şi a 
domnului consul general la Toronto Mugurel Stănescu. 
Artişti locali şi invitaţi din România (Marinela Zegrean 
Istici, Nelu Bruchental şi Ceteraşii de la Gherla) au 
evoluat pe cele două scene din incinta primăriei cât 
şi din faţa primăriei cu diferite programe artistice, 
parada modei, poezii, dans modern, jocuri tradiţionale. 
Businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo 
au susţinut financiar acest eveniment prin ocuparea 
unui stand de prezentare, prin donaţii şi susţinere. 
Preşedinta asociaţiei ARTA, Paulina Popescu, alături 
de Liviu Bejan, unul dintre organizatori, au adus 
împreună întreaga comunitate din zonă, de la elevii 
şcolilor româneşti la oamenii de afaceri, precum 
şi foarte mulţi români din alte oraşe. Sponsorii 
evenimentului Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Daniel 
Ghionoiu, Andrei Savan au fost ca intotdeauna alături 
de organizatori, dealtfel susţinând permanent acţiunile 
româneşti din Kitchener. Pe scena evenimentului au  
urcat ansamblurile Mărţişor, Muzidava,  Moldovioara, 
ARTA, Banatul, Hi-Trend şi Doina, au cântat Marinela 
Zegrean Istici (România), Anna Maria Toma, Anca 
Toma Scarr, Roman Scarr, Alex Pascu, Tatiana 
Drozdova, Toni, Alex şi Simion Ciobanu. Au expus 
pictură şi tradiţii folclorice Ion Bruchental şi Ion 
Georgescu Muscel, cu o expoziţie de icoane pe sticlă a 
fost prezentă Violeta Moldovan Bâlea, cu roata olarului 
a venit Alina Ioana Cristea, scriitori români în canada 
au fost Andreea Demirgian şi Magdalena Manea, dans 
modern a fost asigurat de şcoala de dans a talentatei 
Alexandra Sevastianova, iar copiii celor 2 şcoli 
româneşti din oraş (Şcoala St.Louis şi Şcoala Publică 
de Limba Română) au prezentat o minunată paradă a 
costumelor tradiţionale româneşti. Artiştii din România 
au participat datorită unui parteneriat intitulat Rădăcini 
Româneşti, între ziarul Agenda Românească şi Centrul 
Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj, instituţie subordonată Consiliului 
Judeţean Cluj.
Felicitări organizatorilor!

Agenda Românească
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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

LONDON
Românii din London au avut prilejul în seara zilei 
de 16 iunie 2017, să participe la un spectacol în 
care tradiţiile şi folclorul a fost promovat şi susţinut 
de artişti români aflaţi într-un turneu de 9 zile în 
provincia Ontario.
Găzduit de biserica Sf. Cruce din London, 
spectacolul a fost oferit de Marinela Zegrean Istici, 
Ioan Bruchental alături de “Ceteraşii de la Gherla” 
Gavril Bunea, Marcel Costea, şi Ioan Tigoan.  
Dornici de muzica autentică de acasă, cei prezenţi 
au fost deosebit de încântaţi de repertoriul soliştilor, 
care au interpretat melodii din diferite zone folclorice 
ale României. Mulţumim doamnei doctor Daniela 
Ardelean şi familiei dânsei pentru contribuţia la 
buna desfăşurare a acestui eveniment. Deasemenea 
mulţumim bisericii Sf.Cruce şi preotului Mihai 
Cociu pentru sala de evenimente a bisericii, Mara 
Mohaupt, Gheorghe şi Ioana Dumitrache, Buji si 
Ioana Vladau pentru ospitalitate şi bucatele pregătite 
cu mare drag. Artiştii din România au efectuat acest 
turneu datorită unui parteneriat intitulat Rădăcini 
Româneşti, între ziarul Agenda Românească şi 
Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj, instituţie subordonată 
Consiliului Judeţean Cluj.
Felicitări organizatorilor!

Agenda Românească

Seară Culturală
în London
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Formă maximă! Ai o vitalitate de 
invidiat şi un moral de zile mari. Dragoste: 
Este posibil să apară o nouă legătură, care, 
chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă plină 
de pasiune. Financiar: Suferi unele pierderi 
dar nu dispera. Ai mai trecut probabil prin 
astfel de crize, deci nu ai motiv de panică.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Vei avea probleme cauzate de 
funcţionarea defectuoasă a ficatului şi 
intestinelor. Dragoste: Există o tendinţă 
către idealism şi confuzie în dragoste, care 
te face să nu vezi lucrurile prea clar şi te 
expune la dezamăgiri. Financiar: Trebuie să 
diminuezi cheltuielile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel respirator 
sunt sensibile şi trebuie menajate. Dragoste: 
Chiar dacă nu-ţi convine modul partenerului 
de a relaţiona cu tine, poţi găsi cuvinte 
mult mai diplomate pentru a-i atrage 
atenţia. Financiar: În cazul în care cauţi un 
împrumut, sunt şanse să îl obţii acum.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: O viaţă în permanentă mişcare, o 
activitate sportivă cât de mică şi mai multă 
atenţie pentru organismul tău îţi vor asigura 
o sănătate de invidiat. Dragoste: Este o 
perioadă nefastă relaţiilor sentimentale, vei
resimţi mai profund singurătatea sau dorul 
de persoana iubită. Financiar: E posibil să 
negociezi un contract sau să porţi discuţii 
preliminare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Atenţie mai ales dacă eşti hiper 
(peste medie ca tensiune, colesterol, 
greutate etc.)! Dragoste: Ştii să-ţi exprimi 
sentimentele într-o formă mai practică, fără
vorbe dulci şi promisiuni frumoase, ci 
prin angajamente concrete, în beneficiul 
celuilalt. Financiar: Banii sunt punctul forte 
al acestei luni, pentru că o să ai parte de un 
noroc de zile mari.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă motive de 
îngrijorare, singurul lucru care îţi lipseşte 
este odihna. Dragoste:Aştepţi în zadar o 
schimbare. Toate par blocate într-un punct 
mort. Mulțumește însă cu gândul că lucrurile 
se vor schimba în curând. Financiar: Dacă ai 
investit tot ce ai strâns, gata, iaţi la revedere 
de la acei bani! Şi-au atins scopul. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea scârţâie, nu o neglija! 
Dragoste: Ţi se aprind călcâiele din nou, 
este o perioadă în care Cupidon se cam 
distrează cu inima ta. Financiar: Banii sunt 
motiv de îngrijorare, de aceea ar trebui să 
fii extrem de prudent când vine vorba de 
cumpărături.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea este fluctuantă tocmai 
datorită atitudinii tale nepăsătoare. 
Dragoste: Dacă nu-ţi controlezi replicile 
aspre în relaţia cu sexul opus, vei fi mai 
mult singur certat şi te vei întreba unde ai 
greşit. Financiar: Apare o şansă favorabilă 
prin care starea ta materială va cunoaşte o
stabilizare.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Ia-o mai uşor cu marile planuri 
sentimentale şi parcurge pas cu pas etapele 
fireşti ale iubirii. Financiar: Trebuie să 
fii cu ochii-n patru, pentru că poţi suferi 
pierderi financiare din neglijenţa sau 
incorectitudinea altora.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la accidente, fapt 
indicat de prezenţa lui Saturn în casa a 8-a. 
Dragoste: Poţi fi sigur pe relaţia ta, pentru 
că nimic nu intervine între voi ca să vă strice 
atmosfera calmă. Financiar: Problemele 
financiare cad pe un plan secund, ţi-ai 
revenit simţitor şi abordezi o atitudine 
detaşată faţă de venituri şi cheltuieli.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate:A se evita în mod special excesele 
de orice fel. Dragoste: Reacţiile tale 
emoţionale sunt exagerate, fără temei. Apar 
discuţii pe marginea banilor sau a altor 
subiecte legate de sfera materială. Financiar:
Deşi vei avea bani mai mulţi, va trebui să îi
cheltuii cu prudenţă.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Atenţie! Poţi aluneca spre 
ipohondrie doar ca să fii în ton cu anturajul. 
Dragoste: Nu te aştepta la miracole în 
privinţa iubirii, pentru că trebuie să te 
descurci mai mult singur, fără cineva 
alături. Financiar: Banii se adună mai lent 
acum, trebuie să ai răbdare şi să nu cauţi să 
te îmbogăţeşti peste noapte.

TORONTO

VACANŢA MARE
 Şcoala românească de la West Glen JS (Toronto)

Vacanţa e aici!!!
Şi noi ne bucurăm.
Vă spunem poezii, cântăm şi ne 
distrăm.
E bucuria mare.
Tradiţia trăiască!!!
Şi-om duce-o mai departe la Şcoala 
Românească. (Nathalie Gheorghiu)

Clasele de scoală româ-nească de la 
West Glen JS au sărbătorit sâmbătă 17 
iunie 2017 venirea vacanţei aşa cum 
au învăţat din moşi-strămoşi: cu voie 
bună, cântece şi dans. Mici şi mari, 

împreună au demonstrat părinţilor şi 
bunicilor prezenţi  că Ciuleandra va 
fi dusă mai departe cel puţin încă o 
generaţie. 
Mulţumim copii şi părinţi, mulţumesc 
colegei mele Claudia Silea, cea care îi 
îndrumă cu multă dedicare pe copii de 
la “clasa mare” şi împreună mulţumim 
doamnei Livia Popa pentru iubirea 
de mamă cu care ne înconjoară, ne 
susţine, ni se alătură. 
Vacanţă frumoasă!!!
 

Nathalie Gheorghiu
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In 16 iunie, 2017 Ottawa anunţă: 
Modificarea Actului de Cetăţenie

Noul Act propune diverse modificări 
ale legii cetăţeniei, multe dintre acestea 
servind pentru abrogarea modificărilor 
introduse de guvernul conservator în 
2014.
Acest proiect de lege a ridicat cerinţa de 
rezidenţă pentru rezidenţii permanenţi 
de a deveni eligibili să obţină cetăţenia 
canadiana de la 4 ani din cei 6 ani 
anteriori cererii.
Acest Act reduce numărul de zile în care 
o persoană trebuie să fi fost fizic prezentă 
în Canada înainte de a solicita cetăţenia 
la 3 ani din 5, aşa cum a fost cazul înainte 
de introducerea Legii 24/2014.
În plus, permite rezidenţilor permanenţi 
care au petrecut timp în Canada înainte de 
a obţine statutul de rezident permanent, 
de exemplu ca lucrător străin temporar, 
sau un student internaţional, să considere 
o parte din acel timp pentru cerinţa de 
rezidenţă.
De asemenea, Legea înlătura impunerea 
solicitantului de a locui în Canada, după 
ce acesta a obţinut cetăţenia canadiană.
O altă prevedere cheie a Legii este 
înlăturarea capacităţii guvernului de a 
revoca cetăţenia dublă pe baza securităţii 
naţionale.
Primul amendament referitor la 
modificarea propusă a cerinţelor de 

vârstă pentru rezidenţii permanenţi 
de a demonstra cunoaşterea culturii 
canadiene, cât şi a capacităţii lingvistice 
în limba engleză sau franceză, de la 
cerinţa actuală de la 18 la 59, la 18 la 
54. Senatul a amendat această propunere 
înapoi la 18 şi 59, dar Guvernul Liberal 
nu a aprobat. Prin aceasta se va reduce 
barierele în calea cetăţeniei.
Senatul a propus un al doilea 
amendament pentru a facilita copiii cu 
vârsta sub 18 ani să depună o cerere de 
cetăţenie fără sprijinul părintelui, cât şi 
fără a fi nevoie să se adreseze ministrului 
cetăţeniei pe motive de compasiune. În 
cadrul proiectului de Lege C-6, copiii cu 
statut de rezident permanent în Canada 
în vârstă de până la 18 ani, fără părinţi 
canadieni sau ai căror părinţi nu ar 
putea fi dispuşi sau în măsură să solicite 
cetăţenia, ar putea să solicite acest statut 
de cetăţean în mod independent, fără a 
fi nevoiţi să se alăture unui părinte pe 
cererea de cetăţenie.

În final, Amendamentul la #3 a propus 
adăugarea dreptului la recurs tuturor 
persoanele care şi-au pierdut cetăţenia 
pentru motivul că a fost obţinută 
fraudulos.
Guvernul a fost, de asemenea, de acord 
cu acest amendament, adăugând că 
“toate persoanele ar avea opţiunea de 
a cere revizuirea cazului lor de către 

Curtea Federală”.

Modificările consacrate în Legea C-6 
au constituit o componentă cheie a 
campaniei guvernului Liberal atunci când 
au venit la putere în noiembrie 2015.
Ministrul Imigraţiei a declarat cu această 
ocazie: “Vrem mai mulţi rezidenţi 
permanenţi - de fapt, vrem ca toţi 
Rezidenţii Permanenţi, dacă este posibil 
- să devina canadieni, aşa încât Legea 
C-6 să elimine aceste bariere şi să ofere 
locuitorilor permanenţi o flexibilitate 
mai mare pentru a îndeplini cerinţele 
de rezidenţă pentru a deveni cetăţeni 
canadieni.
„Sunt mândru de faptul că Legea C-6 va 
primi consimţământul Regal în viitorul 
apropiat”, a concluzionat Ahmed Hussen 
noul Ministru al Imigraţiei, Refugiaţilor 
şi Cetăţeniei.

Mai multe amanunte, de specialitate, 
puteti obţine la: CD IMMIGRATION & 
SETTLEMENT Immigration-Legal & 
Consulting, 59 Warner Avenue, Toronto, 
Ontario, M4A 1Z5, Immigration Expert, 
Registered Canadian Immigration 
Consultant LICENSE/CERTIFICATION 
NUMBER iccrc R409231
Email: immigrationtocanada@bellnet.ca  
            http://cdimmigrationcanada.com

Stela Coldea:  (647) 855-2112

Totul Despre Imigrare
Serie de articole cu răspunsuri şi cazuri reale

oferite de doamna Stela Coldea  - Immigration Consultant

KITCHENER
Sâmbătă 17 iunie ultima zi de şcoală şi tradiţionalul 
Picnic de sfârşit de an şcolar la Şcoala Publică 
de Limba Română. Copiii au primit diplome şi 
mici atenţii din partea şcolii pentru activitatea 
desfăşurată de-a lungul anului şcolar, s-au făcut 
poze şi apoi am mers cu toţii în Parcul Victoria. 
Acolo s-au servit pizza, sucuri, dulciuri şi multe 
alte bunătăţi aduse de părinţi. Copiii s-au jucat, 
iar părinţii, bunicii şi colectivul şcolii au socializat.
Multumim tuturor părinţilor şi sponsorilor: d-na 
Teresa Onsen de la Royal LePage, d-na Cristina 
Pavel de la Crema Pastry, d-na Violeta Sindile de 
la Violeta Day Care, care au contribuit la succesul 
acestui eveniment. Ne-am bucurat foarte mult 
să avem alături de noi şi alţi copii/părinţi din 
comunitate. A fost o zi frumoasă şi de neuitat.

Vă dorim o vacanţă frumoasă şi o vară călduroasă!
Şcoala Publică de Limba Română îşi va 
redeschide porţile pentru anul şcolar 2017-2018 
pe data de 16 septembrie orele 9am. Înscrierile 
se pot face începând cu data de 9 septembrie 
orele 9-11am la secretariatul şcolii din cadrul 
Forest Heights Collegiate Institute – 255 Fischer-
Halman Road, Kitchener, Ontario, N2M 4X8.
Înscrierile pentru clasa primară şi gimnazială se 
pot face pe tot parcursul anului, iar pentru clasa 
de credite până la sfârsitul lunii septembrie.
Vă aşteptăm să vă înscrieţi copiii la şcoală care 
este gratuită!
Informaţii la telefon 519-749-2297 sau la adresa 
de email admscro@yahoo.com

Colectivul Şcolii Publice de Limba Română

Şcoala Publică de Limba Română

PICNIC

TORONTO

La sfărşitul lunii mai a avut loc Campionatul 
Naţional de Gimnastică în Montreal. Ana 
Padurariu, gimnasta de 14 ani din Whitby, 
antrenată de Elena Davydova şi Valery 
Yahchybekov la clubul Gemini Gymnastics 
din Oshawa, a câştigat titlul de Campioană 
Naţională la individual compus şi la fiecare 
aparat. Viitoarea competiţie va fi în Japonia în 
luna septembrie. Organizaţia ORCA i-a trimis 
Anei o diplomă de onoare care i-a fost înmânată 
de Prea Sfinţia Sa Episcopul Ioan Casian cu 
ocazia hramului Bisericii Toţi Sfinţii din Toronto 
(foto: Radu Cristian Moraru). Mulţumim pe 
aceasta cale tuturor  celor care o susţin şi o 
încurajează pe gimnasta noastră.

Aida Padurariu

Ana Pădurariu
Campioană Naţională la gimnastică juniori
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Sărbătoarea iei - Oakville 17 iunie 2017
organizată de Vorbesc Româneşte

Sâmbătă 17 iunie 2017, cei care nu 
s-au speriat de ploaie şi au venit în 
Lion’s Valley Park din Oakville au 
avut parte din nou de un program în 
care costumul popular şi mai ales ia 
românească au fost în centrul atenţiei.
Participanţii veniţi din Niagara-on-
the-Lake, Stoney Creek şi chiar din 
Toronto au avut ocazia de a vedea ii 
vechi din colecţii personale şi de a le 
asculta povestea. Expoziţia s-a bucurat 
de o prezentare deosebită făcută de 
doamna Mariana Matyiku, care pe 
lângă o bogată colecţie de ii autentice 
a îmbogăţit evenimentul cu explicaţii 
pe înţelesul tuturor menite să ne ajute 
să distingem o ie tradiţională de o ie de 
artizanat.
O parte din elevii participanţi la cursul 
de Cusături Tradiţionale Româneşti în 
anul şcolar 2016-2017 au avut ocazia 
să-şi expună şi ei lucrările.
După admirarea exponatelor, 
instructoarele Vorbesc Româneşte au 
adunat copiii şi mamele în jurul lor şi 
au început să coasă, folosind modelele 
şi seturi puse la dispozitie gratuit.
Pe parcursul zilei am avut parte de 
o demonstraţie de făcut melcişori 
pentru “supa mirilor”, după o reţetă 
tradiţională, demonstraţie făcută de 
doamna Mariana Matyiku, a cărei 
preocupare pentru reţete culinare  este 
bine-cunoscută.
Dupa cum am promis, am avut alături 
de noi artişti din Moldova – Grigore 
Zanfir şi din Cluj – Marinela Zegrean 
Isitic, Ioan Bruchental şi Ceteraşii de la 
Gherla (Gavril Bunea, Marcel Costea 
şi Ioan Tigoan). Artiştii din România 
au efectuat acest turneu datorită 
unui parteneriat intitulat Rădăcini 
Româneşti, între ziarul Agenda 
Românească şi Centrul Judeţean 
Pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj, instituţie 
subordonată Consiliului Judeţean Cluj.
Cu un repertoriu bogat, ei au reuşit să 
adune copiii şi părinţi în jurul lor şi să 
încingă o horă.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm la 
următoarea ediţie a Sărbătorii Iei, 2018 
Oakville.

Octavian Nastase
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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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)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, 
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg

CÂMPUL ROMÂNESC

HAMILTON, ONTARIO
ORGANIZEAZĂ

“Banchetul de Închidere a Săptămânii Culturale” a
CÂMPULUI ROMÂNESC

pe data de 15 Iulie ora 1:00 pm

Săptămâna Culturală a Câmpului Românesc se va încheia cu un spectacol 
literar-artistic de muzică şi poezie, pregătit de cenaclul “Nicăpetre” de pe lângă 
ziarul ’’Observatorul’’ şi Cenaclul literar “Gigore Vieru” precum şi de invitaţii şi 

participanţii la Săptămâna Culturală.

 Din program:
- Cărţi şi autori ( prezentări şi recitări )
- Concert coral, muzică şi poezie 
- Expoziţie de cărţi, reviste şi ziare vechi româneşti
- Dansuri populare 

 Pentru Toronto, Mississauga, Brampton sunaţi: 905-265-9884
 Pentru Hamilton, Burlington, Kitchener sunaţi:  905-575-5048

Pentru informatii vizitaţi: www.campulromanesc.ca
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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

- Umbră-a florii de gutui,
poți tu vorba-mi s-o descui?

- Prin cuvinte tot cuvint,
dar n-am cheia de argint.

- Fir și gând de borangic,
unde nodul să il zic?

- Încearcă și te-ngutuie
dor cum prin lumini se suie.

Spre ospăț tâlcului rază?
Adu-i cerul din turcoază.

- Când iubești unde ți-e ghimpul
de nu te mai află timpul?

- Il dau ac de foc albinii
ca să coase strai luminii.

- Sprâncenatei de lăstun
să-ndrăznesc zboru-mi să-i spun?

Stea îi licăre în pleoape
cum s-o chem să se-adape?

Stih cu stih, cum s-o cuprind
în zidire de colind?

Floarea ta din mine du-i,
doar o zi să-i fiu gutui! 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.

UMBRĂ-A FLORII DE GUTUI...

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 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

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul 
de $15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete 
video din sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 
519-594-1712.

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

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
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com

OAKVILLE
Programul de Limba Română HCDSB 
(Vorbesc Româneşte)
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
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School
128 Chesterton Drive, Nepean, 
Ontario, K2E 5T8
Profesoara: Doamna Rodica Costea

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).

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

Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se 
pot accesa filme noi, seriale, show-uri, muzică, 
documentare, canale de televiziune din toată 
lumea. Aparatul costă $150 sau $190 şi instalarea 
incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

Doamnă serioasă îmi ofer serviciile pentru 
îngrijirea persoanelor în vârstă. Deasemenea pot prelua 
un copil de la şcoală şi să îl supraveghez până la venirea 
părinţilor. Uşor menaj (gătit). Pentru zona Toronto-
Mississauga. Informaţii la adresa de email:
paulab033@gmail.com



HARRY KIHS 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

NOU: Avem produse marca RÂURENI


