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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

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

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation – PERSONAL INJURY LAW
GEORGIANA MASGRAS   B.C.L, LL.B, JD. Avem birou in Kitchener-Waterloo, Toronto si Mississauga.

Vizitati-ne la www.masgraslaw.ca sau sunati-ne la
647.772.5067 sau 519.208.0251 pentru mai multe detalii.Ati fost implicat intr-un accident? Fie ca a fost vina voastra sau nu, 

contactati-ne! Va oferim toate serviciile juridice in acest domeniu.

ISSN 1918-5693
FREE
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11 Ianuarie 2018
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519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

CHERRY ON TOP

Torturi,  prajituri, macarons 
si alte dulciuri facute la 
comanda, din ingrediente 
naturale, pentru Sarbatori 
si evenimentele speciale 
din viata dumneavoastra. 
Pentru comenzi pe 
Facebook şi Instagram: 
cherryontopcakedesigns, 
si la numarul de telefon

COFETARIE în LONDON, ONTARIO

306 515 4615

Dr. Sorin Boeriu

Ţin să doresc tuturor cititorilor 
ziarului “Agenda Românească”, 
precum şi tuturor pacienţilor 
mei, un Crăciun fericit, cu 
sănătate şi bucurii, cu pace şi 
linişte sufletească. 
Anul Nou 2018, să vă fie unul 
rodnic, îmbelşugat şi plin de 
realizări frumoase! 
La mulţi ani!

LA MULŢI ANI 

2018

PAVEL 
STRATAN

în
Cambridge

7 ianuarie 2018
ora 6:00pm
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Vă dorim Sărbători Fericite şi La Mulţi Ani !

Tradiţii româneşti 
în perioada săr-
bătorilor de iarnă, 
la Toronto.

CRĂCIUNEII
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Serbările 
de Crăciun 
ale Şcolilor 
Româneşti 
din Ontario 
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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

Adrian 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!

TORONTO

Când eram mici, mama cocea tot 
timpul crăciunei. Aceşti crăciunei 
aveau o semnificaţie aparte pentru că 
îi consideram de fapt  simbolul Naşterii 
Domnului. Mama avea mare grijă să 
avem unul la icoană. Acesta trebuia 
să fie cel mai frumos crăciunel, cel mai 
bine copt şi încheiat foarte. Bineînţeles 
că avea şi împletitura perfectă ! Nu de 
alta, dar toţi musafirii aruncau ochii 
când intrau în casă tocmai la el. Acel 
crăciunel de la icoană, ne privea de 
sus săptămâni bune şi era dat jos prin 
martie, înainte de Paşti sau mai exact 
îl ţineam acolo până la echinocţiul 
de primăvară, în 23 martie.  Deşi era 
tare ca piatra, Crăciunelul era dat 
animalelor sau păsărilor. Se credea 
că aduce bunăstare, sănătate şi multă 
putere.
Mama cocea şi alte zeci de crăciunei 
pe lângă acesta foarte special. Aceştia 
erau aranjaţi cu grijă pe masa  din casă 
mare alături de piftie, friptură, cârnaţi, 
jambon şi alte bunătăţi.  Crăciuneii se 
coceau cu o zi sau două înainte de 
sărbătoare ca să nu fie prea tari când 
îi primesc colindătorii.

Crăciunelul este o un colac decorativ 
sub forma cifrei opt, neîncheiată în 
partea de jos. A nu se confunda cu 
mucenicii care se fac în postul de 
dinainte de Paşti.  În ajun de Crăciun, 
aceste superbe creaţii din aluat simplu 
trebuiau să fie gata pentru cetele de 
colindători care vestesc Naşterea 
Domnului. După ce îşi încheiau 
“recitalul”, colindătorii se alegeau cu 
un crăciunel, un măr sau nuci. Tolba 
era plină de crăciunei numai după ce 
colindau în strada unde locuiau. Ca 
să poată merge mai departe, trebuia 
să treacă mai întâi pe acasă să îşi 
golească traistele.  Crăciuneii aveau 
pe atunci forme diferite: mari sau mici, 
mai copţi sau mai albi, cu împletitura 
groasa sau mai subţire.
Eh, ce vremuri !

Anul acesta intră în modă craciuneii! 
Nu vreau să bat niciun record, dar 
colindătorii mei se vor alege cu un 
crăciunel cu siguranţă.
Sărbători frumoase vă doresc !

Liliana Bagrin, Toronto

Anul acesta la modă sunt 
Crăciuneii !

Ajunul de Crăciun anul acesta mă 
prinde cu siguranţă numărând 
Crăciunei. Nu mai pierd timpul în 
acest Decembrie prin magazine 
cumpărând ciocolată, dulciuri 
sau biscuiţi. Crăciuneii vor fi 
artileria grea, care a cam lipsit 
în ultimii 10 ani din meniul de 
sărbătoare.

ACADEMY TRAVELS

416.657.8777
647.939.3170
1.888.532.3729
www.academytravels.com
951 Wilson Ave, unit 2, Toronto

Vă oferă BILETE DE AVION
prin compania TURKISH AIRLINES

PENTRU ROMÂNIA: Bucureşti, Cluj,  Constanţa
PENTRU MOLDOVA: Chişinău

Deasemenea oferim bilete de avion spre orice 
destinaţie. La Turkish Airlines se acceptă 2 valize 
pentru zboruri transatlantice.
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KITCHENER

Elevii școlii au adus un zâmbet pe buzele 
părinților, bunicior și îndrumătorilor prin 
recitalul susținut. S-au auzit poezii, 
cântece, gânduri și tradiții românești, toate 
încercând să creeze o atmosferă apropiată 
sufletelor noastre. Sărbătorile de iarnă 
sunt mereu încărcate de bucurie, este 
perioada când toți încercăm să fim mai 
buni, iar marea noastră bucurie a fost de 
a fi împreună, copii, părinți și îndrumători.
Școala de Limba Română încearcă să 
păstreze tradițiile, cultura și limba poporului 
român. Această încercare a noastră are ca 
scop îmbogățirea spirituală a copiilor noștri. 
De aceea venim sâmbătă de sâmbătă la 
cursurile de limba română și încercăm să 
le insuflăm copiilor aceste valori.
Doresc să adresez mulțumirile de rigoare 
sponsorilor noștri d-nei Teresa Onsen de 
la Royal LePage, d-nei Violeta Sindile de 
la Vio Day Care, d-nei Cristina Pavel de la 
Crema Pastry, părinților, și ziarului Agenda 
Românească prin reprezentantul său 
domnul Radu Secășan.

Colectivul Școlii Publice de Limba Română

Serbarea de Crăciun la
Școala Publică de Limba Română

din Kitchener



AGENDA ROMÂNEASCĂ 14 Decembrie * Nr.245pag.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

Centrul Cultural Românesc “BANATUL”

REVELION 2018

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

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

Preţul este:

Adult $80/persoană
-Seniori (de la 65ani) $60/persoană
-Între 7-17 ani $30/persoană
-sub 6 ani GRATUIT-fără loc la masă

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

2150 Bleams Rd, Kitchener

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

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

31 DECEMBRIE 2017 la Sala Mare - orele 7:00 PM – 3:00 AM

După 25 Decembrie 
biletele sunt

$100, $80 si $50

KITCHENER

PELERINAJ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
30 IANUARIE – 9 FEBRUARIE 2018

Tot Pelerinajul  este de 9 zile si 9 nopti, cazarea va fi la Hotelul National la 5 
minute de Orasul Vechi. Costul Pelerinajului incluzind bilet de Avion transport, 
tipsuri, Mic dejun si Diner este de $2725CAD . Cazare doua persoane in camera.  
Pentru single room se plateste extra $650CAD.
Vizitarea unor siteuri arhiologice, si alte obiective turistice se plateste extra.
Cei interesatii de pelerinaj  contactati pe Susan in limba engleza si Andreea in 
limba romana de la Travel Expressions Tel 416- 241-4654
Email: info@travelexpressions.ca
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.
Plata se face prin agentia de voiaj cu cec, cash, sau credit card. 
Air Canada a dat disponibile numai 20 de locuri la avion, data limita este 27 
Decembrie 2017  deci persoanele interesate sa ia legatura cu Parintele Gheorghe 
sau Travel Expressions Tel 416- 241-4654.
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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: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto

Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă

Avem sală de aşteptare 
Suntem în business de peste 35 de ani

Oferim SHUTTLE local

Secord PS

Publicaţia românilor din Ontario AGENDA 
ROMÂNEASCĂ, în colaborare cu sponsori din 
zona Kitchener, a oferit unui număr de 10 familii 
care trec prin diferite greutăţi acum în prag de 
sărbători, câte un cadou cu produse alimentare 
în greutate de 10 Kg. Sponsorii au dorit să 
rămână anonimi. Le mulţumim pe această cale. 
Încurajăm astfel de acţiuni şi oferim sprijin din 
partea redacţiei. Crăciun fericit acestor familii 
în nevoi şi tuturor românilor deasemenea ! La 
mulţi ani !
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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

Violeta Day Care
Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de 
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039
Email: violeta_sindile@yahoo.com

KITCHENER

Cu ocazia sărbătorii zilei României la 
Kitchener, asociaţia ARTA a oferit un 
certificat de recunoştiinţă unuia dintre 
membrii săi activi, dl Moisică Gilezan.
Dl Moisică face parte din ansamblul 
de dansuri ARTA şi a participat la toate 
activităţile organizate de asociaţie.
Este un român originar din fosta 
Iugoslavie, sosit de tânăr în Canada, 
dupa ce şi-a riscat viaţa traversând 
munţii pe jos. A ajuns un om de afaceri 
prosper care s-a implicat în viaţa 
comunităţii româneşti.
Domnia sa a făcut planurile bisericii 
Sf Ioan Botezătorul din Kitchener, a 
donat bani pentru construcţia bisericii 
şi a fost implicat în comitetul parohial 
mulţi ani. Şi-a pus umărul şi sufletul la 
Câmpul Românesc de la Hamilton fiind 

unul dintre ctitorii săi. Parafrazându-l 
pe dl Mitică Răchitan, Dl Moisică este 
“un român care îşi iubeşte neamul, 
tradiţia şi obiceiurile, făcând parte din 
categoria marilor români care nu se 
mai nasc sau sunt din ce în ce mai 
putini.”
Casa sa este deschisă membrilor 
ARTA care câteodata practică 
dansurile la el acasă. Dl Moisică este 
un om vesel, pe care nu l-am văzut 
supărat niciodată, pozitiv, surâde tot 
timpul, săritor, punctual, un exemplu 
de patriotism şi iubire de ţară. Dl 
Moisică iubeşte dansul popular şi 
muzica populară, cântă la taragot şi 
compune melodii originale. Este un 
român cu care ne mândrim.

Paulina Popescu

MOISICĂ GILEZAN
Un român care îşi iubeşte neamul
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SERBAREA DE CRĂCIUN
de la West Glen JS

“Iată, iarna e pe drum.
Tot aşa şi Moş Crăciun.
Are darurile-n sac
şi nu e deloc sărac.”

Aşa a început sărbătoarea iernii la noi, la West Glen JS. Poezii, cântecele şi-o 
scenetă despre naşterea Lui Iisus au umplut de bucurie inimile părinţilor şi-ale 
bunicilor. Şi nu au fost puţini. Am avut o sală plină, plinuţă de părinţi entuziasmaţi. 
Şi cum ar fi putut fi altfel când minunile noastre au urcat pe scenă...imaculaţi. 
Moşul??? Păi...se putea fără Moş??? Bineînţeles că a venit. Şi încă foarte 
încărcat. A avut nişte ajutoare grozave: Apostolachi Adam (Mortgage Broker) 
şi Marius Mitrofan (Real Estate Broker, Re/Max Realtron Realty Inc.) i-au fost 
alături. Şi Moşului şi copiilor. Drept pentru care le mulţumim tare, tare, tare. Şi 
sperăm să fie alături de Moş şi de copii în fiecare an. Şi-aşa...s-a mai depănat 
o poveste. Încă un “La mulţi ani, cu sănătate” şi încă un “Fie-vă naşterea Lui 
Hristos de folos” vă dorim din inimile noastre mici...dar mari.
Să aveţi Crăciun şi An Nou cu Binecuvântare!!!

Cu mulţumiri:
Claudia Silea, Nathalie Gheorhgiu şi Livia Popa

KITCHENER

A venit Moşul la ARTA
Sâmbătă 9 decembrie a venit Moşul la ARTA, direct din România. Este a 
şaptea oară când ne întâlnim cu toţii, cu mic şi mare în această sala luminoasă 
şi primitoare să îl întâmpinăm pe Moş Crăciun al nostru care soseşte în fiecare 
an pentru fetiţe şi băieţi cuminţi.
Sponsorii acestei activitati au fost Dorel’s Foods, Liviu Bejan Surnet Insurance 
şi Luminiţa Mironescu. Mulţumiri lui Aura şi Cristian Bălaşa creatorii a celor 
două căpriţe Romaniţa căpriţa şi Ionuţ ieduţ. Multumiri directoarei şcolii dna 
Natalie Gagnon care ne-a permis să folosim această magnifică şcoală, grupului 
Dor de Românesc (Moisica Gilezan, Ileana Palade, Aura Bălaşa), dna Mihaela 
Dragomiraşi şi Anca Toma Scarr care ne-au încântat sufletul cu colinde. 
Mulţumim voluntarilor dna Ileana Palade, Elvira Bradea, Daniela Dicu, Sandra 
Willis, Lucian Bradea, Florin Călugărescu şi Irina Patko. Mulţumim părinţilor 
care şi-au adus copiii la serbare, dnei profesoare de la şcoala publică de limba 
română Forest Heights.

Paulina Popescu
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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

KITCHENER

Parohia Sfinţii Petru şi Pavel din Kitchener are dragostea şi plăcerea să vă invite 
vineri, 15 Decembrie la orele 7pm, pentru a săvârşi împreună Taina Sfântului 
Maslu alături de alţi preoţi colegi din zona Toronto, odată cu începerea activităţii 
pastorale a noului preot paroh al acestei biserici, pr Iulian Stoica.

Cu dragoste în HRISTOS Domnul.

Taina
Sfântului Maslu

TORONTO
Asociatia Inginerilor Romani din Canada 
(AREC) a gazduit, pe 11 noiembrie, 
evenimentul sau major, gala anuala. 
Evenimentul este, de acum, recunoscut in 
comunitatea romaneasca drept unul dintre 
cele mai prestigioase si elegante, dand 
posibilitatea participantilor sa isi faca noi 
contacte profesionale, dar si sa petreaca 
un timp placut in compania prietenilor.
Gala din acest an a avut ca tema « generatia 
viitoare ». In discursul sau, presedintele 
AREC, Daniel Cheoreanu, a mentionat ca 
asociatia se va concentra in anul urmator 
pe atragerea de tineri in echipa AREC, dar 
si pe initierea unor proiecte de sprijinire a 
tinerilor merituosi din comunitatea noastra.  
De altfel, sponsorul principal Economical 
Select a anuntat instituirea a trei burse 

de cate 1000 de dolari pentru studenti de 
origine romana. La randul sau, AREC va 
oferi alte trei burse cu aceeasi valoare, care 
vor acoperi o parte din costul taxei de studii. 
Evenimentul s-a bucurat de o participare 
numeroasa. Peste 370 de oaspeti au fost 
prezenti, un nou record pentru AREC, dar 
si o recunoastere a reputatiei asociatiei 
in comunitate. Printre participanti s-au 
numarat dl. Mugurel Stanescu, Consul 
General al Romaniei la Toronto care a 
adresat felicitari asoiciatiei AREC pentru 
reprezentarea cu cinste a comunitatii 
romanesti in Canada.
AREC multumeste tuturor membrilor, 
suporterilor si sponsorilor sai si le ureaza 
Craciun Fericit, sarbatori cu bine si un An 
Nou 2018 cu sanatate si realizari. 

Gala arec 2017
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Posibile stări de neliniște și 
anxietate asociate timpului posac, zilelor 
mai scurte și sfârșitului de an. Dragoste: Ar 
fi bine să fii prudent şi să eviţi provocările. 
Climatul este destul de tensionat în cuplu. 
Celibatarii, dacă nu sunt atenți, pot intra 
în tot felul de complicații sentimentale. 
Financiar: Și pe acest plan prudența 
reprezintă elementul cheie.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi. Un masaj, 
o zi la o spa sau o baie cu săruri aromatizate 
pot face adevărate minuni. Dragoste: Te 
eliberezi de nişte gânduri care nu făceau 
bine stimei de sine iar noua ta atitudine 
confidentă va atrage privirile și atenția 
sexului opus. Financiar: Ai o perioadă 
bună şi ar fi bine să o exploatezi din plin.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Lipsă de energie, oboseală, 
digestie proastă - soluţia este odihnă, o 
alimentaţie echilibrată şi fără excese și mai 
multă mișcare. Dragoste: Te simţi singur şi 
vei căuta refugiu în alte planuri ale vieţii. 
Financiar: Vei avea de făcut faţă multor 
cheltuieli, dar o să te descurci.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Frigul, zilele întunecate și 
oboseala acumulată peste an îți afectează 
starea generală de sănătate. Axează-te pe 
odihnă şi pe un regim de viață cât mai 
regulat. Dragoste: Este o perioadă cam 
riscantă pentru inima ta, ai grijă cui oferi 
afecțiune şi încredere. Financiar: Nu se 
produc schimbări semnificative care să 
afecteze negativ starea ta materială.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simţi mai greoi, lipsit de vlagă 
iar o răceală te poate vizita. Dragoste: Faci
promisiuni, ție însuți sau partenerului, care
inspiră încredere. Dacă te ții de ele, relaţia
va merge şi mai bine. Financiar: Banii sunt
pe un nivel destul de bun și ești tentat să 
faci cumpărături pentru confortul casnic.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sep.)
Sănătate: Posibil disconfort, ce are la 
bază mai degrabă o indispoziţie psihică 
decât una fizică. Dragoste: Dacă eşti 
celibatar, în ochii admiratorilor joci 
rolul inaccesibilului, dar lasă şi câteva 
portiţe pentru a nu-ți izgoni pretendenţii. 
Financiar: Poţi primi un ajutor neaşteptat 
sau poți câștiga la loto.

BALANŢĂ (23 sep. - 22 oct.)
Sănătate: Starea de sănătate este mai 
bună decât în ultimele luni. Dragoste: 
Ocolește persoanele negative și bârfitoare 
și concentrează-te doar pe persoana iubită. 
Financiar: Ar trebui, cât de curând, să faci 
o analiză amănunțită a finanțelor tale și să-
ți definești mai bine țintele. Întreabă-te deci 
ce vrei.

SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Fă multă mișcare pentru a evita 
problemele. Stresul îți poate cauza tulburări
de sănătate și în special insomnii. Dragoste: 
Lucrurile se vor îmbunătăţi şi vei avea 
momente de mare satisfacţie sentimentală.
Financiar: Trebuie să iei măsuri mai 
drastice în privinţa bugetului personal şi să
treci la economii.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Problemele de sănătate sunt 
posibile mai ales în timpul unor deplasări, 
deci ai grijă dacă pleci la drum. Dragoste: 
Nu se petrece nimic extraordinar la 
prima vedere, lucrurile se maturizează pe 
parcursul acestui sfârşit de an. Financiar: 
Te agiţi prea mult, fii mai calm.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ianuarie)
Sănătate: Mănânci prea multe dulciuri, 
leneveşti prea mult, ai o atitudine care, deşi 
îţi face plăcere acum, nu are efecte benefice 
asupra ta. Dragoste: Relaţia amoroasă 
este calmă şi-ți oferă o oază de plăceri. 
Financiar: Nu se anunță un surplus de 
venituri și nici nu iei în seamă necesitatea 
imperioasă de a face economii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Starea de stres se reflectă asupra 
bunei funcţionari a aparatului digestiv. 
Dragoste: Uneori e mai bine să taci şi să 
ignori ceea ce nu merge bine. Lăsându-le 
în pace, pot trece de la sine. Financiar: Ai 
o situaţie bună, dar ar fi bine să fii prudent,
deoarece se anunţă o creştere majoră a 
cheltuielilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese gastrice, 
sistemul tău digestiv fiind destul de fragil 
în această perioadă. Dragoste: O fericire 
secretă, o atracție profundă îți va lumina 
viața afectivă. Financiar: Perioadă stabilă 
care te face să te gândeşti la acea investiţie

PETRECETI CU NOI
SAMBATA 31 Decembrie, 2017 ora 7:00 PM

Sala “DACIA”- 247 Rosethorn Avenue
Biserica Sf. Gheorghe, Toronto

va invita la

“REVELION 2018”
*

Meniu bogat cu specific romanesc.
Vin alb, rosu si sampanie gratuit pentru fiecare masa.

Pentru toate gusturile “cash bar”.
“LIVE ENTERTAINMENT” 

Cu FORMATIA “ TERRA “ - Muzica * dans * Voie buna

Tombola Revelionului ! Surprize !
Pretul biletelor:
Adulti $ 95.00
Studenti si Seniori $ 65.00 
Copii ( 1-10 ani ) $ 45.00

Pentru rezervare bilete sunati la: 905-326-1494 (seara)
                    informatii la  905-770-8529  

Locurile fiind limitate, rezervati-va bilete din timp.
Va asteptam cu drag!

La multi ani!

MENIUL DE REVELION
Aperitive: mezeluri  ( salam, carnati oltenesti, jumeri, toba, kaiser )
branzeturi, oua umplute, rulada de pui, salata de ciuperci, salata de beouf, 
legume cu ranch dip, ardei umpluti cu ricotta cheese, salata verde, masline, 
mustar
Sarmale cu smantana
Friptura: friptura de porc, curcan la cuptor, garnitura de cartofi la tava, 
muraturi
     *
Desert: prajituri, cozonac, tort, fursecuri, inghetata, fantana de ciocolata cu 
fructe, cafea, ceai

*
Dimineata: ciorba de potroace

*
Bauturi gratuite:  pe fiecare masa o sticla de vin alb si vin rosu
sampanie la miezul noptii

*
Cash bar: alcool, vin, bere, sucuri, etc… pentru toate gusturile
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Prin HAWAII,
ŢARA CURCUBEIELOR (partea a doua)

Paulina Popescu,
Kitchener

Waikiki este un cartier din Honolulu, 
animat şi turistic, un fel de South Beach 
la Miami. Aici se află capitala mondială 
a surfului, în timpul iernii valurile pot 
să depăşească 10 metri, când surful 
devine cel mai pasionant şi cel mai 
periculos. Legendara plajă Waikiki este 
considerată ca fiind una dintre cele mai 
renumite din lume cu cele 3 mile de apă 
cristalină.

În Waikiki este o adevărată invazie de 
japonezi, australieni, chinezi şi coreeni 
care vin aci pentru “luxury shopping” şi 
pentru că viaţa este mai ieftina decât la 
ei, de exemplu berea este la jumătate de 
preţ la fel şi obiectele de vestimentaţie 
la o fracţiune de preţ. Mi-a plăcut să 
văd cuplurile de japonezi îmbrăcaţi la 
fel în haine cu imprimeuri florale de tip 
hawaiian, cupluri care s-au căsătorit 
în Hawaii. Hawaii pentru japonezi este 
un fel de Cuba pentru canadieni. Bill 
Gates s-a căsătorit în Hawaii, nunta lui 
costând un million de dolari.

În Waikiki există o abundenţă de 
materiale turistice, cum nu am mai 
văzut în alte oraşe, unele dintre ele 
fiind şi în japoneza cum ar fi Pleasant 
Hawaii, 1010 Things to Do, Honolulu 
Plus precum şi cataloage luxoase cu 
reclame de modă.

Ala Moana Shopping Center este 
considerat a fi cel mai mare centru 
comercial în aer liber din lume cu mai 
mult de 350 de magazine şi peste 100 
de restaurante. Multe hoteluri oferă 
shuttle gratuit la acest mall.

În Waikiki se află strada  Luxury Row, cu 
cele mai renumite magazine din moda 
internaţionala care îţi taie răsuflarea: 
Chanel, Coach, Gucci, Hugo Boss, 
Tiffany & Co., Tod’s and Yves Saint 
Laurent, Bottega Veneta.
Interioarele acestor magazine de lux, 

cu produse high-end sunt sofisticate şi 
deschise în fiecare zi a săptămânii  de 
la ora 10 la 10 seara. Magazinele sunt 
pierdute printre arbori nativi, palmieri 
şi torţe. Există şi un ritual al aprinderii 
torţelor cu gaz. Actori deghizaţi în 
băştinaşi aprind luminile magice 
pentru că la ora 6 soarele apune şi se 
face noapte.

Mâncarea este scumpa în Honolulu, 
şi o găseşti mai ieftină la Walmart, în 
special produsele congelate şi băutura.  
Sticlele de vin încep de la 3 dolari în sus. 
În Waikiki există un lanţ de magazine 
ABC unde puteţi cumpăra orice dar 
la preţuri ridicate, un măr în jur de $2, 
o banană 75 de cenţi. Cele mai bune 
preţuri la alimente le găsiţi la magazinul 
Don Quijote, unde puteţi cumpăra 
suveniruri la preţuri rezonabile, produse 
regionale şi importate. Don Quijote este 
un magazin cu preţuri reduse cu 160 de 
locaţii în Japonia. Farmacia Longs are 
preţuri mai ieftine decât alte magazine 
însă ai nevoie de un card, pe care ţi-l 
eliberează pe loc.

Transportul în comun, numit The Bus 
este eficient şi un  abonament pe o zi 
costa $5, puteţi face şi ocolul insulei 
Oahu cu autobuzul care durează 4 
ore. Şoferii de autobuze sunt foarte 
politicoşi, te întreabă unde vrei să 
mergi, îţi dau sfaturi.

Gastronomia locală este bogată şi 
diversificată. Puteţi mânca sushi, 
mâncare chinezească şi japoneză. 
Mâncărurile hawaiene sunt dulci, 
sărate acompaniate de fructe şi legume 
tropicale, macadamia, peşte.

În fiecare vineri seara puteţi asista la 
un spectacol de artificii feeric care are 
loc la ora 7:45 şi dureaza 10 minute la 
Hilton Hawaiian Village.

Nu mi-au plăcut vagabonzii şi cerşetorii 
care strică imaginea oraşului. Cea mai 
mare concentraţie de vagabonzi este 
în Honolulu în parcuri. Oamenii străzii 
au un coş de cumpărături furat de la 
vreun magazin unde îşi ţin lucrurile 
personale. Aceşti oameni au devenit 
o povară pentru americani. Nu am 
nimic împotriva lor şi îi compătimesc 
dar am fost dezgustată când am văzut 
un barbat şi o femeie instalaţi în faţa 
celui mai luxos hotel şi care scuipau 
pe plajă. În San Francisco au trebuit 
să dezinfecteze străzile şi parcurile 
pentru a eradica epidemia de hepatită 
în rândul oamenilor străzii.
Majoritatea acestor oameni săraci 
vin din Alaska pentru că acolo fiecare 
cetăţean primeşte o alocaţie de $1000 
din partea statului iar biletul de avion 
pentru Honolulu este de $500. Aceşti 
vagabonzi nu se sfiesc să sparga 
maşini şi să mai fure câte ceva de pe 

plajă. Deci atenţie, fiţi vigilenţi, după 
cum mi-au mărturisit turiştii americani. 
Adevărat că ei curăţă coşurile de gunoi 
în căutarea sticlelor de plastic pentru 
care primesc 5 cenţi. În anul 2015 
Hawaii a declarat o stare de urgenţă nu 
că ar fi fost un tsunami sau un vulcan 
în erupţie ci suprapopularea oamenilor 
străzii, astăzi numai în insula Oahu fiind 
7921 de vagabonzi. Aceştia sunt atraşi 
de temperatura tropicala, plaje superbe 
şi marijuana din abundenţă. Oamenii 
străzii  (hobos) fac parte din 3 categorii: 
localnici loviţi de soartă, americani care 
s-au mutat aici în căutare de muncă 
şi au pierdut serviciul, şi vagabonzii 
care vin aici să evite duritatea iernii 
de pe continentul american. Guvernul 
hawaiian a relocat sute de hobos de 
unde au venit dar numai cei care au fost 
de acord să plece din paradis. Am văzut 
atâţia oameni cu aparate de detectat 
metal, care chiar te deranjau când îţi 
băgau acel aparat sub nas, în timp ce 
tu stăteai la soare. Se zice că ei găsesc 
bani şi bijuterii pierdute de turişti.
Chiria medie a unui apartament în 
Honolulu este de peste $2000 pe lună 
iar a trai într-un cort este gratuit. Plajele 
şi parcurile se închid la ora 2 dimineaţa.

În Hawaii se află cea mai mare 
plantaţie de ananas din lume, Hawaii 
produce 50% din producţia mondială 
de ananas. Nu uitaţi să degustaţi o 
îngheţată cu ananas.

Obama s-a născut la Honolulu, unde 
şi-a petrecut copilăria şi îşi petrece 
Crăciunul acolo cu Michele şi fiicele 
sale.

În Honolulu există numeroase 
obiective de vizitat, pe care vi le voi 
prezenta succint. Nu poţi să te duci în 
Honolulu fără a vizita Pearl Harbour, 
este ca şi cum ai vizita Roma şi nu 
vezi Vaticanul.

Pearl Harbour este un loc simbolic şi 
istoric despre cel de al Doilea Război 
Mondial şi care este o bază militară 
americană şi azi. Se poate ajunge cu 

autobuzul. 
Pe 7 decembrie 1941, la ora 7:48 când 
lumea era în război, oraşul Honolulu şi 
baza militară Pearl Harbour au suferit 
cele mai cumplite atacuri de pe teritoriul 
american, 2400 de persoane au murit şi 
1300 au fost rănite în acea zi precum şi 
64 de japonezi.
Punctul culminant al vizitei este Arizona 
Memorial un fel de monument ridicat 
peste vaporul scufundat de aviaţia 
japoneză. O listă a marinarilor care au 
murit pe Arizona este vizibilă. Vasul 
american în serviciu în 1916 a fost cel 
mai dur lovit de două bombe de 800 kg 
fiecare. Intrarea la muzeu este gratuită 
oferindu-se 1300 de bilete zilnic deci 
trebuie să fiţi la faţa locului până în ora 
10. Atenţie nu aveţi voie să luaţi cu dvs 
nici un sac, cât de mic ar fi, trebuie să 
le lăsaţi la garderobă şi să plătiţi $4. 
Începeţi vizita cu un film dramatic de 
20 de minute dedicat atacul japonez 
şi apoi vă îmbarcaţi pe un vapor până 
la epava Arizona, unde puteţi sta timp 
de 10 minute.  Pentru celelalte vapoare 
sau submarine trebuie să plătiţi intrarea 
respectiv $12 pentru submarinul Bowfin 
şi 25$ pentru Missouri, sau $20 pentru 
muzeul aviaţiei.
(va urma)
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Anul acesta asociaţia ARTA a 
organizat  Ziua României la Kitchener, 
invitând toate echipele de dansatori 
populari din zona Toronto, Kitchener, 
Hamilton dovedind încă odata că 
putem să fim uniţi.
Surpinzător, biletele s-au epuizat 
în câteva zile şi sala a devenit 
neîncăpătoare. Au venit oameni de 
la 200 km departare din Niagara, 
Hamilton, London, Cambridge, 
Toronto, Oakville, dornici să petreacă 
împreună aceasta zi nobilă din 
istoria României. Au fost şi români 
dezamăgiţi că nu au putut obţine bilet 
la spectacol nici anul trecut nici anul 
acesta.
După cum spunea o doamna din 
Mississauga: “Îmi doream să particip 
la un enveniment mai intim, să văd 
niste dansuri de acasă şi să pot juca în 
Hora Unirii”. Cineva de pe Facebook 
a afirmat că spectacolul nostru a fost 
mai frumos decât în România, absolut 
fantastic şi ne-a felicitat pentru cât de 
uniţi suntem.
Programul serii a durat 2 ore începând 
cu imnul României, un film despre 
Unire, poezi şi cântece patriotice.
Surpriza serii a fost Hora Unirii 
dansată de noul grup de copii ARTA, 
şase flăcăiaşi îmbrăcaţi în straie 
naţionale, care vor prelua ştafeta  
“Făloşilor” de la ARTA.
Spectatorii au fost introduşi cu 
muzica şi paşi de dans în toate 
zonele României cu costume variate 
şi coreografie originală, de către 
cele trei ansamble folclorice “ARTA”, 

“Doina”, “Datina” şi “HiTrend”.
Spectacolul s-a finalizat cu “cea mai 
mare” Horă a Unirii, cu cei mai mulţi 
români îmbrăcaţi în straie naţionale 
din Ontario.
Cu această ocazie Asociaţia ARTA 
a oferit un premiu de recunoştiinţă 
unuia dintre membrii săi dl Moisică 
Gilezan. Acesta a fost plăcut surprins 
de iniţiativa asociaţiei şi a fost 
acompaniat de un ropot de aplauze 
din sală.
Acest eveniment a avut loc numai 
datorită muncii voluntarilor asociaţiei: 
Ileana Palade, Daniela Dicu, Irina 
Patko, Elvira Bradea, Lucian Bradea, 
Aura Balasa, Cristian Balasa, François 
Mallette, Ioana Jora. Mii de mulţumiri 
sponsorilor care ne-au ajutat financiar 
fie prin cadouri pentru tombola sau 
monetar: Liviu Bejan de la Surnet 
Insurance, Dorel’s Foods, Calin 
Toma de la Carto Wines Collection, 
Crema Pastry, Luminiţa Mironescu. 
Mulţumim dnei Felicia Stepan, pentru 
afiş şi muzica excelentă care a adus 
un plus evenimentului nostru, ringul 
de dans fiind tot timpul ocupat. 
Fotograful oficial al serii a fost dna 
Ramona Popp.
Noi cei 5 milioane de români care 
trăim în afara României suntem mai 
patrioţi decât jumătate din populaţia 
ţării şi ţinem la păstrarea identităţii 
naţionale transmiţând generaţiilor 
viitoare puncte de reper prin 
perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
strămoşeşti.

Paulina Popescu, preşedinte ARTA

Ziua României la Kitchener

Ca în fiecare an de sărbători, copiii, 
părinţii şi profesorii de la Şcoala 
Românească locaţia Milne Valley au 
adus şi în 2017 Crăciunul Românesc 
la noi în suflet.
Prin strădania profesorilor, al 
instructorilor şi al părinţilor voluntari 
copiii noştri au ocazia să ştie că de 
Craciun şi Anul Nou se cântă colinde, 
se merge cu “Pluguşorul”, se joacă 
“Capra” şi “Căluţii”.
Pe 9 Dec 2017 sala de spectacole de 
la Şcoala Românească Milne Valley a 
devenit brusc neîncăpătoare. Părinţi, 
bunici şi invitaţi au venit să-i vadă pe 
copiii şi părinţii care au pregătit un 
spectacol de Crăciun extraordinar, 
presărat cu colinde, sorcove, 
pluguşor, mascaţi, dansul caprei, 
dansul căluţilor, piese de teatru şi 
multe dansuri populare.
La Serbarea de Crăciun toţi am fost 
români, şi am împlinit tradiţia de 
Crăciun a românilor. Copii noştri au 
colindat, iar noi ne-am deschis poarta 
sufletului, primind vestea naşterii 
Domnului cu mare bucurie, aşa cum 
au făcut-o părinţii şi bunicii noştri.
Tot spectacolul a fost transmis în 
direct pe internet, pentru bunicii şi 
rudele din Romania şi din alte colţuri 

ale lumii, iar înregistrarea o puteţi 
accesa pe Youtube la urmatoarea 
adresa:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=e3pLliOxa5g

Spectacolul adulţilor cu colajul de 
obiceiuri începe la minutul 2:50:00
Foarte multe fotografii făcute de 
fotograful nostru Călin Ardeleanu le 
puteţi vedea la adresa:
www.bycalin.com/serbare

Finalul serbării, foarte mult apreciat 
de publicul din sala, a fost un colaj de 
obiceiuri de anul nou (cu muzica live) 
- surpriză a grupului folcloric DATINA 
înfiinţat de preşedintele asociaţiei - 
Viorel Rusu.
Sperăm ca anul 2018 să ne aducă 
mai multă unitate, colaborare şi 
participare din partea mai multor 
asociaţii româneşti din comunitate, 
pentru că numai uniţi vom putea 
creşte şi vom reuşi continuarea 
acestui efort de suflet de a transmite 
şi păstra limba, cultura şi frumoasele 
tradiţii româneşti generaţiei viitoare.

Viorel Rusu,
preşedintele asociaţiei ORLA

SERBAREA ŞCOLII 
ROMÂNEŞTI MILNE VALLEY

din Toronto

Photography by CALIN (www.bycalin.com)
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu

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

Emil Balea
Liliana Bagrin
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

416-800-0832 sau  519-594-1712
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
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)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.

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

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

Începând cu Joi, 21 Septembrie, se reia Cursul de Limba Engleză pentru seniori 
între orele 9:30 - 11:30 am. Cei interesaţi de curs sunt rugaţi să o contacteze pe 
Doamna Profesor Delia Achim pe email:
alavianaachim@yahoo.com sau la telefon: 647-924-7798.

Cursul de Limba Engleză
pentru Seniori
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ANUNŢURI - 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

Miros de cetini? Poate mai subțire
Nespusul meu ar trebui să-Ți fie;
Privește-mă, covor îți sunt, nu fire,
Cum numai noaptea steaua mea o știe.

Tristeții Tale nu-i cunosc alinul,
Pe-ntinsul mării sete grea mă curmă,
Ca ochiul verde Ți-e amar aminul
Oțetului cuvintelor din urmă.

De ce lași paralelul nostru-n moarte
Ca-n geometria celor două linii?
Alături, parcă dorul ne desparte
Cum bulbi din lut torc podobii luminii.

Fii-mi deopotrivă-alint și căpătâiul,
Că nu degeaba focu-a fost întâiul!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

 PSALMUL FOCULUI

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit. 
Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 416.800.0832

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
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
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, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@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 urgent un şofer cu minimum 1 an experienţă, 
pentru Windsor-Montreal-USA. Full Time job.
Possible salary 5000+.Pentru info: Danny 647-982-2404

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, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR Automotive din 
Kitchener aduce la comandă 
orice maşină de la Auction.

Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Mazda 3
2010 Kia Rio
2006 Kia Rio
2014 Ford Focus
2010 Vw Jetta tdi

Croitorie PAVEL JURCĂ
- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi 
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI  $25-$32
NECALIFICATI  $15-$25
STUCCO   $25-$30
Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste, 
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

Contactati-ne la:
 angajamtoronto@gmail.com

519.781.2929



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


