
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

* Duminică 7 ianuarie - Începutul propovăduirii Domnului * Miercuri 17 ianuarie - Sf. Cuv. Antonie cel Mare * Luni 22 ianuarie - Sf.Ap. Timotei *

$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 519.208.0251Ati 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

Următorul număr apare în
25 Ianuarie 2018

Anul XI - Nr.246
11 Ianuarie 2018

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, USB

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

Începând cu data de 2 ianuarie 2018 
și până la sfârșitul lunii ianuarie, 
preoţii slujitori ai bisericii sfinţesc 
cu Agheasmă Mare (Apă Sfinţită, 
Boboteaza) casele credincioşilor. 
Pentru aceasta, trebuie contactat 
preotul bisericii ortodoxe de care 
aparţine fiecare.

BOBOTEAZA

pag.8

REVELIONUL PENSIONARILOR
pag.7
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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.

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!

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Simona Catrina

Intr-o seara, m-a sunat o fosta colega 
de redactie, cu care nu mai vorbisem de 
opt ani. Cand mi-a spus un nume si-un 
prenume, nici nu stiam cum sa le pun cap 
la cap. Mi se paruse mie ca le-am mai 
auzit undeva, dar imi sunau ca “rovinieta” 
sau “impozit forfetar”, deci ceva familiar, 
ale carui sensuri adanci imi ating craniul si 
ricoseaza, insa. Nu mai stiam nimic de ea, 
credeam ca o stersese din tara. Cand colo, 
mi-a zis ca lucra la un ziar online (care, 
culmea, are si sediu), la cinci minute de 
mers pe jos de serviciul meu. De atunci, 
ne-am pus pe vorbit la telefon in fiecare zi, 
iar meniul discutiei s-a extins, am aflat ca 
o hoarda de ziaristi pe care ii cunosteam 
lucrau acolo. Adica aici, ca sa ma exprim 
mai corect geometric, avand in vedere ca 
as putea sari intr-un picior de la mine pana 
la ei.
Au trecut doua luni de la debutul 
comunicarii noastre wireless, pe minute 
incluse. Le-am aflat vietile si boacanele, 
copiii si pisicile, promovarile si visurile. 
Si ei mie. A trebuit sa povestesc de o 
mie de ori de ce (naiba) m-am intors din 
Canada, cum era in Canada, cat de frig 
e acum in Canada si cat costa casele in 
Canada.
La un moment dat, mi-am dat seama ca, 
instinctiv, de cate ori vorbeam la telefon 
cu unul dintre ei, imi luam o cafea langa 
mine, aburii ei aromati imi dadeau iluzia 
ca stau la o tacla adevarata, ca sunt la o 
intalnire de oameni intregi la cap, nu la 
o teleconferinta stupida, de robot prost 
programat.
Vorbesc cu prietenii pe e-mail si la telefon, 
iar de multe ori mi se nazare ca, in timp 
ce eu le povestesc zbuciumatele mele 
revelatii, concluzii, iubiri si despartiri, ei 
scarmana o telecomanda, taie ghearele 
pisicii sau joaca FreeCell pe computer. 
Odata, o tipa pe care-o furase tavalugul 
micilor ocupatiuni casnice a tras apa 
in timp ce vorbea cu mine la telefon. 
Eu am incremenit, tocmai ii spuneam 
ce zi tampita am avut. Naduful meu a 
fost bruiat de jetul prozaic. Am tacut la 
jumatatea cuvantului, iar interlocutoarea 
mea a vorbit ne-ntrebata: “Scuze, am 
aruncat o scama in wc si-am tras apa din 
reflex”. Sigur, doar nu era sa-mi spuna ca, 
in timp ce vorbeam cu ea, facea pipi.

Altadata, il auzeam pe cel cu care 
vorbeam cum tacane in taste, zicand 
“iham, iham”. Am fost tentata sa-i spun, 
la mijlocul unei propozitii, ceva nasol, ca 
sa vad cat de atent era. Ceva de genul “nu 
stiu ce sa fac cu viata mea, nu stiu daca 
sa stau in Romania sau sa plec in Canada, 
esti un bou baltat, cred ca o sa mai stau 
o vreme in Romania”. Mi-a fost totusi 
teama ca vibratia paricopitatei l-ar fi scos 
din jocul de Tetris, asa ca mi-am vazut de 
confesiunile mele starmocite, el a ajuns 
intre timp la nivelul 7 si s-a enervat abia la 
nivelul 8, cand a facut o miscare gresita si 
i-au cazut toate caramizile colorate. Game 
over.
Dupa multe asemenea experiente, in care 
prietenii mei – noi sau vechi, ca au aceleasi 
naravuri – au zdranganit oale, au lasat ape 
sa curga la tuturoi, au urmarit filme si au 
bagat aspiratorul (mi s-a intamplat si asta) 
in timp ce vorbeau cu mine, m-am hotarat 
sa reduc drastic volumul convorbirilor, cu 
ocazia asta voi avea si-o factura mai supla.
De-acum incolo, ne vom intalni fata-n 
fata, la o cafea, sa ne privim in ochi, sa 
stiu ca intelege totul, cand ii spun ce-
mi trece prin minte si prin viata, sa stie 
ca sunt alaturi de el, cand imi spune ce 
decizii vitejesti a mai luat.
De la acest moment, am inceput sa 
reevaluez intalnirile cu prietenii, am 
redescoperit voluptatea dialogului ochi in 
ochi. Nu mai am frustrarea omului care 
vorbeste si transpira de emotie la telefon, 
in timp ce interlocutorul ii scrie sms-uri 
cuiva de pe alt telefon (am fost martora 
unei astfel de scene, in casa cuiva – si, 
desi atunci nu eu eram victima tradarii, 
m-a oripilat).
Vreau sa-mi privesc prietenii in ochi, sa le 
strang mana, sa le vad expresia, gesturile, 
hainele, sa le simt parfumul, sa intuiesc 
mai bine ce-i cu ei, cum stau cu moralul, 
ce culori poarta, cum mai arata. Este si 
motivul pentru care m-a entuziasmat 
concursul lansat pe http://www.
coffeechat.ro/intalniri-alintaromate Cele 
mai frumoase relatari despre intalnirile 
reusite, emotionante sau amuzante cu 
prietenii vor fi premiate. E un pas catre 
obisnuinta de a pastra cu tot sufletul, cu 
tot adancul ochilor o prietenie adevarata.

Ochii care 
nu se văd 

joacă Tetris

“REVELION ÎN PARADIS”
TORONTO

Revelion luxurios “O Noapte Speciala, Noaptea de Anul Nou în Paradis”! 
Organizat în Toronto, Vaughan, de Adrian Calagiu - 5Star Event Planning 
Company (www.fivestarepgta.com).
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Un nou termen a apărut odată cu 
lansarea prezidențială a lui Donald 
Trump:  fake news. Dînsele, știrile 
false, nu sînt noi, însă de cînd cu 
așa zisa “social media” care între 
noi fie vorba, numai media nu e, 
au devenit mult mai prețioase. De 
ce taman azi despre fake news? 
Pentru că, în România acestea 
se simt ca la mama lor, acasă. 
Mai deunăzi, un domn jurnalist 
cu o listă de titluri înșirate pe 
pagina personală de Facebook 
(unde altundeva),  postează 
o fotografie a ambasadorului 
Olandei la București, doamna 
Stella Ronner-Grubacic, în care 
respective apare la o recepție, 
într-o bluză transparentă, fără 
sutien. Comentariul atașat spune, 
citez: Aceasta este ambasadoarea 
Olandei la București, Stella 
Ronner-Grubacic, care ne dă lecții 
de moralitate și anticorupție. Așa 
că ciocu’ mic, pardon, sfarcu’ mic, 
madam! Terminat citatul. Știm că 
în România bintuie o viroză de 
moralitate preudo-creștină, insa… 
o mică problemă: duduia din 
imagine, nu este ambasadoarea, 
nici măcar fiica ei. Este un fals 
care a fost însă digerat de sute de 
fideli ai respectivului journalist 
dîmbovițean. Mulți dintre 
confrații jurnaliști cu oareșice 
experiență știu că una dintre 
calitățile pe care o știre trebuie să 

o aibă pentru a fi știre este să fie 
interesantă. De exemplu: un cîine 
a mușcat un om, nu este o știre; 
un om a mușcat un cîine, asta da. 
Știre. Însă întîi și întîi de toate știrea 
trebuie să fie adevărată. Și asta 
nu e greu, se verifică și confirm 
veridicitatea din două, chiar trei 
surse, atunci cînd e preluată. În 
anii  ’90, un bun prieten jurnalist 
din Reșița era supărat că ziarele 
central îi preluau știrile locale, 
fără a menționa sursa și fără 
a le verifica măcar. Așa încît 
a strecurat într-un număr al 
ziarului o mică știre despre un 
OZN care a aterizat undeva, într-o 
pădure de lîngă Reșița. Cum era 
de așteptat, știrea a fost preluată 
din voleu de către un ziar central. 
În aceeași perioadă tumultoasă 
a jurnalismului entuziast din 
România apărea și vestita știre 
cu găina care a născut pui vii. 
Lăsînd sfircurile, ozeneurile și 
găinile deoparte, orice jurnalist, 
cu o minimă pregătire trebuie, 
musai, obligatoriu să urmeze un 
cod de etică jurnalistică. Atunci 
cînd banul, audiența și Gloria 
devin mai importante decît etica, 
rămîne pe noi să filtrăm știrile 
și să separăm grîul de neghină. 
Atîta cît putem, că oameni sîntem 
și noi.
 RAUL DUDNIC, Toronto

dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12 la prînz şi joi dimineaţa la ora 7

pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Fake news with 
covfefe

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

ARTICOL PUBLICITAR

Cum scapi de emotii nedorite?
Iei o foaie de hartie si un creion sau un 
pix si te apuci sa descrii starea prin care 
ai trecut sau pe care o mai ai acum doar 
intr-un cuvant, maxim doua, o stare sau 
o emotie pe care o simti in corpul tau. Si 
in timp ce incepi sa scrii acel sau acele 
cuvinte inchide ochii si imagineaza-ti sau 
vizualizeaza-ti acea emotie, stare ca pe o 
entitate, sau o energie cu diverse calitati, 
cum ar fi o culoare anume, o structura 
anume, o substanta sau un miros special, 
poate fi chiar o anumita stare termica 
(caldura sau racoare), imaginatia poate 
produce si alte exemple, important este ca 
aceasta entitate/energie sa presupui ca si 
cum ai simti-o cum iese din corpul tau prin 
bratul a carui mana descrie acea emotie 
sau stare. Poate fi inchipuita ca si cum 
ar fi o melasa vascoasa care se scurge 
usor din corp prin mana respectiva si 
apoi prin creionul/pixul care prin atingerea 
hartiei se revarsa in aceasta imabiband-o, 
ingreunand-o cu acea energie de care tu 
vrei sa scapi. Acest transfer de energie, 
de emotie face ca foaia sa devina din ce 
in ce mai grea in timp ce se revarsa pe 
ea tot mai multa masa energetica prin 
creion/pix. In acelasi timp, tu te simti din 
ce in ce mai placut ca si cum devii din ce 
in ce mai usor si eliberat de acea stare de 
tensiune interioara pe care o aveai inainte 
de inceperea acestui exercitiu. Si cand stii 
(pretinzi) ca aceasta energie a coborat si a 
imbibat hartia scrisa, tu devii TU, iar acea 
emotie nedorita s-a disociat de persoana 
ta astfel incat tu nu te mai confunzi cu ea. 
Acum deschide ochii si fa un cerc in jurul 
acelui cuvant sau cuvinte care exprima 
acea emotie pe hartie, si imagineaza cum 
prin acest cerc tu intaresti ideea de disociere 

de tine, aceasta emotie este si mai departe 
de tine pentru ca este separata de tine prin 
acest cerc, daca mai faci un alt cerc si mai 
mare iti inchipui ca si cand faci un zid intre 
tine si ea, fiind din ce in ce mai departe si 
inofensiva, parca se micsoreaza din ce in 
ce mai mult cu cat adaug din ce in ce mai 
multe cercuri in jurul ei. Si iar, cand stii sau 
pretinzi ca ai facut destule cercuri pentru 
a fi o entitate total aparte sau separata 
de tine, scrie deasupra un cuvant care 
sa reprezinte antonimul emotiei descrise 
mai devreme, opusul lui, acel cuvant care 
pentru tine si numai pentru tine reprezinta 
mijlocul prin care tu repari stricaciunea 
facuta de acea emotie. Spre exemplu, 
daca acea emotie era sa zicem BLOCAJ/
BLOCARE, atunci opusul lui ar putea fi 
DEGAJARE sau ELIBERARE. Dupa ce ai 
scris acest/aceste cuvinte inchide din nou 
ochii si creaza-ti in minte aceasta stare 
care defineste in cazul de fata cuvantul 
ELIBERARE. Creaza aceasta stare sau 
daca nu poti inchipuieste-ti sau pretinde 
acest sentiment/emotie prin evocare daca 
cunosti starea sau prin inchipuire daca 
nu ai mai avut aceasta stare, ca si cum iti 
imaginezi tu cum ar fi daca ai avea aceasta 
stare. Si in timp ce faci acest lucru, pur si 
simplu vei simti cum tot acel stres, acea 
emotie negativa, nedorita de la inceput 
este inlocuita din ce in ce mai mult cu o alta 
pozitiva, opusul primei, reversul medaliei 
cum s-ar spune si te simti tot mai bine pana 
ajungi la punctul la care te simti excelent in 
tot corpul atat fizic cat si psihic-mental.

Dan N.
(www.aequilibrium-wellbeing.com)

(519) 722-4056
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

KITCHENER

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

Entertainment.
Preţul biletelor:
$25 pentru copii între 5 şi 12 ani
$50 pentru toate persoanele peste 12 ani

Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 519 219 0790
- Costin Ograda-Bratu  519 569 8972
Vă aşteptăm cu drag.

“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă

Cină Vânătorească
 pe data de 3 Februarie 2018, orele 7pm, la Polish Legion

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

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

CINA 
VÂNĂTORILOR

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

17 februarie 2018
ora 7:00pm

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

Preţul Biletelor:

- $25/persoană
         pentru copii 3-12 ani

- $50/persoană
      pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

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

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

Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care 
aveţi educaţie şi experienţă de muncă 
pentru una din meseriile cerute în Canada, 
în una din Provincii, sau cu experienţă de 
muncă dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – 
sponsorizări, aplicaţie umanitară, angajare 
de lucrători casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, 
and Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

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

SFÂNTA LITURGHIE BAPTISMALĂ LA MISIUNEA 
SFÂNTA MARIA ŞI SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI

                                           
- Duminica, 14 ianuarie 2018 -

Cu voia lui Dumnezeu, avem bucuria 
sa va anuntam ca Duminica,14 ianuarie 
2018, se va savarsi in biserica noastra 
prima Sfanta Liturghie Baptismala din 
cadrul misiunii noastre. 
Ce este Liturghia Baptismala?  Este 
Taina Sfantului Botez unita cu Sfanta 
Liturghie, serviciu religios practicat inca 

de la inceputuri in Biserica Ortodoxa 
vreme de 1500 ani.Taina Botezului 
nu era doar un eveniment privat, de 
familie, ci era unul la care participa si 
de care se bucura intreaga comunitate 
crestina. Din cauza vitregiilor istorice, 
practica Liturghiei baptismale s-a 
intrerupt, iar Taina Botezului a inceput 
sa se savarseasca in cadru privat, 
separat de Sfanta Liturghie. Cum 
Liturghia Baptismala nu s-a mai oficiat 
de aproximativ 500 de ani, practica ei 

a fost reactivata de curand in bisericile 
ortodoxe, iar Taina Sfantului Botez 
incepe sa-si redobandeasca locul 
central liturgic pe care odinioara l-a 
avut. 
Asadar, va primi taina Sfantului Botez, 
in cadrul Sfintei Liturghii, micuta Diana 
Nicole, care dupa ceremonie ne invita 
pe toti si la o masa festiva in sala 
sociala a bisericii. 
Darurile sau donatiile facute cu 
aceasta ocazie vor fi destinate 

exclusiv Dianei Nicole pentru care ne 
rugam ca Dumnezeu, ingerii si sfintii 
s-o ocroteasca impreuna cu parintii 
si cu nasii ei. Va asteptam cu drag 
si cu bucurie sa participati la acest 
eveniment pana acum unic in cadrul 
misiunii noastre!

Misiunea Sfanta Maria
544 Bridgeport Rd E

Kitchener, ON, N2K 1N7

Adunarea generală ARTA
Asociaţia ARTA vă invită la adunarea generală care va avea loc, vineri 16 februarie 
la ora 18 la Şcoala franceză Cardinal Léger, 345 The Country Way.
Agenda/Ordinea de zi a Adunării generale ARTA 2018
6:00 PM Activitatea Asociaţiei pe anul 2017 - Dare de seamă prezentată de 
Paulina Popescu, preşedinte
6:15 PM Situaţia anului financiar 2016-2017 - prezentată de contabilul asociaţiei
6:30 PM Alegerea noului Executiv - Candidaturi se primesc până în ziua şedinţei.
Veniţi să alegeţi şi să fiţi aleşi. Executivul ARTA are nevoie de oameni entuziaşti 
şi plini de idei pentru a promova comunitatea noastră.
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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
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KITCHENER
Sâmbătă 6 ianuarie 2018 a avut loc a şaptea ediţie 
a Revelionului Pensionarilor. În acest an au fost 
prezenţi 183 de pensionari din toată provincia 
Ontario, din România, şi 6 persoane care nu sunt de 
origine română, care au venit cu prietenii lor români.
În preţul de $20 plătit de fiecare participant a fost 
inclusă tombola, o masă deosebit de gustoasă 
compusă din supă, friptură de porc şi pui, piure de 
cartofi, legume şi salată, prăjituri, cafea, ceai şi un 
program artistic cu muzică Live cu Grigore Zanfir 
din Toronto (a susţinut întreg programul muzical)  şi 
Otto Morataya din Kitchener (a susţinut un program 
de melodii spaniole şi mexicane).
Evenimentul este realizat de publicaţia Agenda 
Românească în colaborare cu sponsorii şi 
businessurile româneşti din Kitchener-Waterloo.
Prezentatorul evenimentului Vas Anton a coordonat 
întreg evenimentul, şi cu ajutorul asociaţiei ARTA 
din Kitchener a organizat extragerea la tombolă.
Obiectele la tombola au fost pregătite şi donate de 
Coralia Boeriu, Dorina Idvorian, Mariana Ţuţuian, 
Ana David, Dana Netcu, Vas Anton, Elena Abagiu, 
Irimia Aneta, Cristina Pekurar, Luminita Mironescu, 
Ileana Palade, Nely Popovici, si foarte mulţi alţii.
Mariana Muntean şi Dorina Idvorian au primit la uşă 
pe toţi participanţii şi i-au îndrumat spre locurile lor.
Asociaţia inginerilor prin Mihai Stamate preşedintele 
asociaţiei asistat de Attila Man au adus şi au dus 
înapoi la casele lor pe o parte din pensionarii care nu 
au avut niciun mijloc de deplasare.
Mulţumim preşedintei ARTA, Paulina Popescu, 
pentru sprijinul acordat pe durata programului 
artistului Otto Morataya, ca translator din engleză 
în română. Artistul Otto Morataya i-a iniţiat pe cei 
prezenţi pe ringul de dans, în diferite stiluri de dans 
spaniole. Buna dispoziţie şi distracţia a fost prezentă 
de la început până la sfârşitul evenimentului.
Mike Carabas a asigurat logistica evenimentului.
Donaţii au fost făcute de următorii sponsori generoşi:
Cristina Pekurar - KW Casa Realty
Dr.Sorin Boeriu - General & Cosmetic Dentistry
Avocat Georgiana Masgras - Personal Injury 
Lawyers
Asociaţia ARTA din Kitchener
Daniel Ghionoiu - Natural Stone City
Dorel’s Food
Luminiţa Mironescu - Investia Financial Services
Netcu Ion - PJ Automotive Kitchener
Elena Abagiu
Dr.Simona Rusu - The Village Dental Centre 
Kitchener
Elena şi Ion Ştefănescu
Supa a fost pregătită de bucătarii specialişti ai 
bisericii Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener.
Aranjamentul floral de pe mese a fost creat şi realizat 
de Dorina Idvorian.
Apa minerală a fost donată de Raul Dudnic, 
producătorul emisiunii de limba română Noi 
Românii din Toronto.
La ora 10pm cu greu s-au despărţit de ringul de dans 
ultimii participanţi.
Sonorizarea a fost asigurată de Grigore Zanfir.
Mulţumim tuturor celor care au susţinut şi susţin 
în continuare Revelionul Pensionarilor, singurul 
eveniment de acest gen din America de Nord.

Agenda Românească

REVELIONUL PENSIONARILOR



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la Dorel’s Food
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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
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34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Stările de neliniște se continuă și în 
această perioadă. Dragoste: Relația voastră 
a ajuns într-un punct care necesită o direcție 
nouă. Dacă vrei ceva durabil, trebuie să-ți 
asumi mai multe responsabilități prin care 
să arăți partenerului că vrei să continui. 
Financiar: Îți dorești un an nou mai bun, 
însă trebuie să fii ceva mai prudent când 
vine vorba de cheltuieli.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Grija de tine şi de ceilalți e 
cuvântul cheie al acestei luni. Dragoste: 
Ar fi păcat să incepeţi noul an cu tensiuni 
şi nemulțumiri unul faţă de altul, ca atare 
profită de această lună pentru a repara ceea
ce nu te mai satisface. Financiar: Gândeşte-
te serios la o relansare în afaceri. Ţi-ar 
putea veni o idee profitabilă!
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma banalele simptome 
de boală în motiv de ipohondrie şi grijă 
exagerată. Dragoste: Depui mari eforturi
pentru a ameliora atmosfera de cuplu, dar 
de multe ori simți că totul e o luptă cu 
morile de vânt. Financiar: Poți încheia un 
contract destul de bun din care să obții un 
profit.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primești multe sfaturi ce merită 
puse în practică pentru a te simți mai 
bine. Dragoste: Viața de cuplu nu pare 
să fie în centrul atenției, ceea ce e ciudat 
pentru tine, mereu preocupat de inima ta. 
Financiar: Oriunde ai merge, parcă auzi 
același refren: lipsuri. Nici partenerul nu o
duce mai bine, şi dacă faceți un calcul, nu
iese un rezultat prea promițător.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai 
mult afară, vei simţi că ai mai multă energie
și vei avea o dispoziție mai bună. Dragoste:
Consideri că e mai bine să-ţi păstrezi 
luciditatea şi să aşezi în prim plan valori 
raţionale. Financiar: Ţi-e greu să-ţi refuzi o
plăcere, dar, decât să suferi mai târziu, mai
bine iei măsuri drastice acum!
FECIOARĂ (23 aug - 22 sep)
Sănătate: Mare atenție, trece un risc major 
prin calea ta! Dragoste: Trăieşti evenimente 
de vârf alături de omul drag şi faci planuri 
măreţe pentru viitor. Financiar: Chiar dacă 
banii pentru munca depusă vor veni, nu 
sunt la nivelul așteptat.

BALANŢĂ (23 sept - 22 oct)
Sănătate: Sănătatea depinde și de 
deciziile de moment, deci ce faci într-o zi 
influențează starea de a doua zi. Dragoste: 
Este, în general, o perioadă lipsită de griji, 
mai ales în plan sentimental. Financiar: 
Cu toate ca reușitele la serviciu nu sunt 
extraordinare, nu se poate vorbi de eșecuri 
în plan financiar.
SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Mișcare, o dieta ușoară, mese 
regulate şi suficiente ore de somn ajută. 
Dragoste: Măcar acum după sărbători ai 
putea propune un armistiţiu, dar se pare că 
îţi place această stare de luptă, pentru că 
te ţine mereu în priză. Financiar: Situația 
cu banii nu e formidabilă: te-ai aşteptat la 
rezultate mai bune care nu sosesc.
SĂGETĂTOR (22 noi - 21 dec)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile 
temerare, conflictele şi excitantele. 
Dragoste: Îi pui inima pe jăratec celuilalt 
şi, pentru că eşti atât de capricios în 
manifestarea sentimentelor, îl vei face să 
se îndoiască de tine. Financiar: Ai făcut 
achiziţii bune, munca/afacerile au mers 
bine, ai inceput anul bine în plan material.
CAPRICORN (22 dec - 19 ian)
Sănătate: Dacă te îmbolnăveşti, este numai 
pentru că ai fost iresponsabil cu propriul 
organism. Dragoste: Nu se petrece nimic 
extraordinar la prima vedere, însă lucrurile 
se maturizează încet dar sigur. Un flirt ar 
putea deveni ceva serios, o relație s-ar 
putea transforma în căsătorie. Financiar: 
Scapi de o povară ce te-a ţinut blocat o 
perioadă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Condițiile meteo îți pot influenţa 
major starea psihică şi, în general, sănătatea. 
Dragoste: Șansa de a te îndrăgosti este 
foarte mare. Foarte bine pentru celibatari,
foarte complicat pentru cei aflați deja într-o
relație. Financiar: Perioada aceasta poate fi
mai agitată pe plan financiar, dar îți poate
aduce beneficii.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: E posibil să ai un comportament 
impulsiv, riscant, orientat spre excese. 
Dragoste: Mai mute planete promit să te 
susţină în această lună, aşa că ar trebui 
să profiţi din plin de atuurile pe care ți le 
furnizează. Financiar: Ai un fler anume de
a consuma banii exact unde şi când trebuie!

TORONTO

15 ianuarie – ziua de naștere a marelui nostru poet național Mihai Eminescu, este 
totodată Ziua Culturii Naționale a României.
 
Cenaclul Nicăpetre de pe lânga revista Observatorul, împreuna cu Consulatul 
General al României la Toronto organizează un eveniment cultural - artistic, luni 
15 ianuarie 2018, ora 17.30, la sediul Consulatului.
 
Va fi o întâlnire despre aniversări și evenimente ale lunii ianuarie, cu muzică și 
poezie, cu și despre artă și literatură, cu autori și cărțile lor. Vă așteptăm!

Ziua Culturii Naționale a României

KITCHENER

Biserica ‘’Sf.Ioan Botezătorul’’ și  cenaclul literar ‘’Florica Bațu Ichim’’ organizează 
pe data de 21 ianuarie, orele 17:00 în sala ‘’Centrului Cultural Românesc - 
Banatul’’,  FESTIVALUL M.EMINESCU ȘI ZIUA UNIRII.
Programul va fi interpretat de corul bisericii noastre, dirijor Simion Ciobanu, de 
membrii cenaclului ‘’Florica Bațu Ichim’’ și de elevii școlilor de limbă română din 
Kitchener și va consta din prezentări despre poetul sărbătorit și despre Ziua 
Unirii, precum și recitări și cântece pe versuri de Mihai Eminescu. Serbarea se va 
încheia cu tradiționala Horă a Unirii.
Pentru mai multe informații: Pr.Dr.Dumitru Ichim - (519) 576-8953

FESTIVALUL M.EMINESCU
ȘI ZIUA UNIRII
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Prin HAWAII,
ŢARA CURCUBEIELOR (ultima parte)

Paulina Popescu,
Kitchener

Un muzeu interesant în Honolulu este 
Hawaiian Mission Houses Historic Site, 
care constă din trei case ale primilor 
misionari creştini stabiliţi în Hawaii. 
Cea mai veche casă a fost demontată 
şi trimisă cu vaporul din Cape Horn 
Boston în 1820. Una dintre case este 
Tipografia unde protestanţii misionari 
şi nativii au colaborat la producerea 
numeroaselor cărţi în limba hawaiiană. 
Deşi nu exista o limbă scrisă înainte de 
1822, Hawaii a devenit una dintre cele 
mai instruite naţiuni din lume.

Hawaii State Capitol, a jucat un 
rol important în dezvoltarea vieţii pe 
insulele hawaiiene. Construcţia este o 
adaptare modernă în stilul Bauhaus, 
foarte popular la începutul sec.20. 
Fântâna care înconjoară clădirea 
capitoliului simbolizeaza Oceanul 
Pacific. Cele două camere: House of 
Representatives şi Senatul sunt în 
formă de con reprezentând vulcanii 
din Hawaii. Cele 24 de coloane care 
înconjoară clădirea seamănă cu 
palmierii iar cele 8 coloane din faţa 
şi spatele clădirii reprezintă cele mai 
importante insule din Hawaii: Big 
Island of Hawaii, Maui, Lanai, Molokai, 
Kahoolawe, Oahu, Kauai, şi Niihau. 
În faţa clădirii se află statuia sfântului 
Damian, un preot catolic care şi-a 
dedicat viaţa îngrijindu-i pe leproşi.

Diamond Head este un crater vulcanic 
pe care îl poţi vedea pe toate cărţile 
poştale din Waikiki. A urca până în 
vârf durează 40 de minute şi de acolo 
poţi admira un peisaj de vis. Intrarea 
în parcul naţional costă numai 1 dolar. 
Se spune că dacă luaţi o bucată din 
craterul vulcanului veţi avea ghinion tot 
anul.
Un templu a fost construit pe vârful 
vulcanului şi a fost dedicat zeului 
vântului. Prin anii 1700 exploratorii 
care au vizitat vulcanul au crezut că 
mineralele de cristal sunt diamante, 
de aici numele de “Capul de diamant”. 
În 1904 craterul a fost cumpărat de 
guvernul american şi desemnat ca bază 
militară. Fortificaţia a fost o capodoperă 
de inginerie a timpului, fiind pregătită să 
apere insula de atac, dar artileria nu a 
fost folosită niciodată.

Manoha Falls are arbori enormi, liane, 
frunze uriaşe şi ferigi de 5 metri. Multe 
filme au fost turnate aici: Jurassic Park, 
The Hunger Games 2 şi serialul Lost. 
Amatorii de drumeţii prin pădurea 
tropicala pot aprecia această cascadă 
accesibila publicului şi fiind foarte 
aproape de Waikiki, la numai 15-20 
minute de condus cu maşina.

Bishop Museum este fără îndoială 
cel mai important muzeu din Hawai şi 
din lume cu peste 1,3 milioane obiecte 
despre Hawai şi Pacific fiind în acelaşi 

timp vechi de 120 de ani. Biletul este 
piperat $20 pentru adulţi.
Aici puteţi petrece cel puţin 2-3 ore. 
Muzeul a fost recent renovat cu 
o investiţie de 20 de milioane de 
dolari. Printre obiectele de valoare se 
numără mantia regala a regelui King 
Kamehameha confecţionată din pene 
şi din scheletul unei balene. Pe primul 
nivel al muzeului puteţi vedea zeii 
hawaieni şi explicaţiile unor legende 
populare. La etajul doi sunt exponate 
legate de rolul naturii în viaţa insulei. 
Nu uitaţi să vizitaţi Kahili Room, 
camera regală cu numeroase portrete 
ale monarhiei şi obiecte din pene.

Muzeul Contemporan, (The 
Contemporary Museum) se întinde pe o 
suprafaţă de 3.5 acre şi a fost construit 
în 1925 dar convertit în muzeu în 1988. 
Trebuie să vă placă arta modernă 
pentru a savura acest muzeu, unde 
puteţi vedea tablouri realizate de Josef 
Albers, Jennifer Bartlett, Jasper Johns, 
Robert Motherwell, Louise Nevelson, 
Masami Teraoka şi Andy Warhol. 
Grădina muzeului este o atracţie în 
sine.

Muzeul de artă a statului Hawai (The 
Hawaii State Art Museum) este singurul 
muzeu gratuit în Honolulu. Clădirea 
care adăposteşte muzeul, construită 
în anul 1928 este superbă, inspirată 
de palatul Davanzatti din Florenţa. Pe 
acest loc a fost construit în 1872 primul 
hotel din Hawaii care a găzduit peste 
25.000 de soldaţi în timpul Primului 
Război Mondial.

Hawaii este paradisul iubitorilor de 
snorkel, unde plonjezi într-o mare de 
peşti coloraţi şi poţi descoperi peştele 
Humuhumunukunukuapua`a, devenit 
peştele statului Hawaii.

Am fost norocoşi că în perioada cât 
am stat în Honolulu să participăm la 
aniversarea a 100 de ani de la moartea 
reginei Lili’uokalani. O suta de clopote 
din Hawaii au bătut în memoria ei, o 
regină extraordinară, care a murit pe 
11 noiembrie 1917. Pe lângă cele 100 
de clopote, 100 de dansatoare hula 
au onorat memoria reginei în sunet de 
tobe şi scoici.

Iolani Palace reprezintă un moment 
din istoria regatului Hawaii când  regele 
Kalakaua şi sora sa regina Liliuokalani, 
se plimbau prin sălile majestuoase 
ale palatului. Aici au avut loc baluri 
memorabile şi spectacole de hula.
În 1879 conform ritualului masonic 
palatul a început să fie construit ca 
rezidenţă oficială a monarhilor hawaiieni 
şi terminat în 1882. Aici a fost ţinută 
prizonieră ultima regină a Hawaiiului de 
către americani.
Palatul, mai degrabă un mansion cu 

10 camere a fost construit în stilul neo 
Renaşterii de către arhitecţii Thomas 
J. Baker, Charles J. Wall şi Isaac 
Moore, costul fiind de $340 000, o 
suma imensă pentru acele timpuri, 
statul Hawaii aproape a dat faliment. 
În acea vreme palatul Iolani a fost 
considerat una dintre cele mai moderne 
clădiri din lume, având electricitate 
şi telefoane înainte ca acestea să 
existe la White House în Washington 
D.C. sau Buckingham Palace. Familia 
regală a locuit aici timp de 11 ani până 
când regina fost detronată la cererea 
proprietarilor de plantaţii iar Hawaiiul 
anexat de americani.

Polynesian Cultural Center este 
atracţia numărul unu din Hawaii, fondat 
în anul 1963 care celebrează cultura 
polineziană, fiind format din şase sate 
şi două expoziţii punând în lumină 
insule de la Fiji până la Samoa, unde 
băştinaşii polinezieni prezintă publicului 
obiceiurile şi tradiţiile lor. Acolo puteţi 
să participaţi la activităţi cum ar fi jocuri 
hawaiiene, aruncat de săgeţi, vâslit o 
barcă, gătind mâncăruri din Samoa, 
asistând la o nuntă din Tahiti, învăţând 
cum se fac tatuaje temporare.

Culturi vibrante ies la lumină în aceste 
sate, samoanii vă arată casele lor şi 
felul cum folosesc fibra de nuci de 
cocos la confecţionarea diverselor 
obiecte.
Dacă vă plac legendele le puteţi 
asculta din gura triburilor Maori.
Cei din Fiji vă invită să vizitaţi casa 
şefului de trib iar tahitienii vă învaţă 
să dansaţi. Tonganii vă arată cum 
comunică ei cu tobele, iar hawaienii 
vă invită să dansaţi dansul lor 
tradiţional, hula.
Acolo puteţi asista la un spectacol 
pe apă, fiecare sat se perindă în 
faţa ochilor dvs în bărci, din insula 
respectivă.
La apus de soare aveţi ocazia să 
degustaţi mâncăruri tradiţionale şi 
veţi fi întâmpinaţi cu lei, colierul de 
flori naturale. Veţi lua parte la un 
spectacol   memorabil cu 100 de artişti, 

cântece, dansuri şi foc.
De-a lungul anilor mai mult de 30 de 
milioane de oameni au trecut porţile 
acestui centru. Preţurile sunt însă 
destul de ridicate.

Dacă aveţi copii puteţi să vizitaţi 
grădina zoologică din Honolulu, care 
adăposteşte peste 1200 de mamifere, 
păsări şi reptile. Această grădină 
zoologică este singura din USA care a 
fost înfiinţată dintr-o donaţie a regelui 
David Kalakaua în 1876 pentru poporul 
din Hawaii.
Astăzi grădina zoologică rămâne un loc 
de o frumuseţe naturală rară, multe din 
animale trăind în aer liber pe o suprafaţă 
de 42 de hectare.

Deşi am stat 10 zile în Honolulu, nu 
putem spune că am vizitat totul, dar tot 
ce am vizitat a fost feeric şi o experienţă 
unică.
De aici puteţi să cumpăraţi nuci de 
macadamia, cămăşi sau rochii cu 
motive florale, renumita cafea din 
Hawaii, păpuşi hawaiiene, etc.

Există pe pământ locuri care ne fac să 
vibrăm mai mult decât altele, iar Hawaii 
este unul dintre ele.
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Revelionul ARTA este un revelion cu tradiţie organizat 
de voluntarii din Kitchener, Waterloo şi Cambridge 
pentru comunitatea românească din Triunghiul de Aur 
al Canadei şi nu numai. Ca şi anul trecut revelionul 
nostru s-a vândut în timp record.
Mulţumim celor 316 persoane incluzând copiii, care 
ne-au făcut onoarea să petreacă cu noi la cumpăna 
dintre ani, printre ei clienţi fideli, care vin ani de-a 
rândul la revelionul nostru. Cu această ocazie asociaţia 
ARTA a oferit un premiu de fidelitate şi prezenţă 
100% dlui Cristian Bonaciu pentru participarea sa la 
toate evenimentele asociaţiei şi a Revelionului ARTA  
începând cu anul 2001.
Mulţumim dlui Brani Abadzic managerul de la St 
George Banquet Hall, dlui Cezar Bangu de la bilete.ca, 
ziarului Agenda Românească, care ne-a popularizat 
evenimentul, dnei Felicia Stepan, D.J.-ul serii care s-a 
străduit să facă pe plac tuturor oaspeţilor şi căreia i s-a 
oferit premiul de D.J. ul anului pentru colaborarea cu 
asociaţia ARTA şi muzica de calitate.
Gratitudinea noastra se adresează şi voluntarilor 
Ileana Palade, Daniela Dicu, Irina Patko, Elvira 
Bradea, François Mallette, Lucian Bradea, Sorin 
Dicu, care au  contribuit la succesul evenimentului. 
Mulţumim dlui Cristian Balasa care a confecţionat 
căpriţele pentru dansul caprei, artiştilor locali Anca 
Toma Scarr, Anamaria Scarr şi Roman Scarr care au 
venit cu pluguşorul şi ne-au urat de Anul Nou.  Tombola 
revelionului a avut loc datorită generozităţii dlui Călin 
Toma care ne-a donat un coş cu patru sticle de vin 
românesc de Cotnari, dnei Cristina Pekurar pentru 
rotisor şi St George Hall pentru certificatul cadou.
Mulţumim oaspeţilor care au completat sondajul nostru 
şi s-au declarat mulţumiţi cu serviciile prestate.  Ringul 
de dans a fost tot timpul plin, oaspeţii noştrii veseli, 
ceea ce ne face să credem că fost o seară minunată.

Asociaţia ARTA

Revelionul ARTA 2017 - 2018
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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, 
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lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
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Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
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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
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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

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!

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu
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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

După vreo șase zile
de olărit sub zborul rotund
al Duhului Sfânt
ar fi renunțat
ca-n locul zidirii din pământ
să-i dea doar transparențele
viului,
dar acum semăna tot mai mult
cu chipul de om al Fiului.

În stânga îi cântase inima,
cu valul din șoaptă în șoaptă,
însă îi lipsea ceva,
abisul cerând alt abis cumpănirii
în partea lui dreaptă
ca un sărut ce lutul îl așteaptă
stingându-se pe oale.

“Ascunde durerea tristeților Tale,
cu-n oftat zise Fiul,
să Ți le port în năstrapă,
când omul pe Om va împunge
să curgă și sânge și apă!’’

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

FACEREALocaţiile 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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

(226) 791-7123

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


