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Rom Car Automotive

Service Center

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832
GRAND OPENING

Andybela eaTEAry

ORA DE IARNĂ

Un nou Magazin Romanesc în Ancaster (Hamilton).
Sâmbătă 20 octombrie între 10am-1pm sunteţi invitaţi la deschiderea
oficială a magazinului. Dana Chiru (proprietara magazinului) va oferi
spre degustare produse de Topoloveni, ceai cafea şi alte delicatese.
Adresa: 21 Panabaker Dr, Ancaster, Ontario.

VIDEO & PHOTO
Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB
În data de 4 noiembrie 2018
(duminică) la ora 2 noaptea se vor da
în urmă cu o oră ceasurile astfel că
ora 2am devine ora 1am.

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Totul sau
nimic
(sau un pic)

Foarte multa lume care s-a foit prin viata mea
s-a umflat in pene cu maretia si penajul viu
colorat al lui “totul sau nimic”. Cite un barbat
care imi trecea pragul dragostei ma punea
sa aleg intre cele doua extreme categorice,
dar ticsite de orgoliu. “Totul”, alegeam eu,
la intimplare. Iar el, tot la intimplare, ceda
nervos si disparea (sau, si mai rau, raminea
in incinta relatiei noastre, dar opta pentru
raspundere limitata).
Toata suflarea promite si cere imperios: “Eu
dau si vreau totul sau nimic”. Au invatat
expresia si-au perpetuat-o ca pe un plugusor
al virtutilor, ai zice ca traim intr-o lume de
samurai, cavaleri cu armura si calugari lama.
Nu stiu ce inteleg unii prin expresia asta, dar
din cite mi-a fost dat sa observ, cei mai multi
o traduc printr-un carcalete de bine, rau si
stratageme.
Pina cu ceva timp in urma, voiam si eu totul
sau nimic. Eram pregatita sa ofer la schimb
acelasi lucru, aveam bagajul facut, asteptam
optimista cea mai frumoasa propunere,
convinsa fiind ca va trebui sa aleg din mai
multe variante de fericire totala. Traiam cu
impresia ca in lume sunt prea putine femei
disponibile total si decise complet sa ofere
totul intr-o relatie. Asa ca eu ma consideram
din start ca avind un avantaj cucerit in
preliminarii. Pe urma, dupa ce am oferit de
mai multe ori totul – iar interlocutorii mei
(care din surzenie, care din lasitate) fugeau
mincind pamintul si sufletul altora - mi-a

bubuit mintea ca e ceva in neregula cu astia.
Sau cu mine.
A trebuit sa treaca neiertator de mult timp
ca sa pricep si eu, in sfirsit, ca “totul” e un
factor de risc, mai ales pentru hipertensivi si
pentru hipercomozi. Ca aproape nimeni n-are
nevoie de atita risipa de dragoste. Ca barbatii
vinjosi merg, totusi, cu pasi mici. Ca, daca te
vad ca esti pregatita sa scoti din valiza totul si
sa le umpli viata si dulapul, incep sa ascunda
umerasele, sarutarile, efectele personale si
promisiunile.
Femeile care ofera totul o fac pentru a putea
cere totul, la rindul lor. Barbatii care ofera
totul o fac numai in fata femeilor care nu
au nevoie de acest ”totul”. Toti spunem asta
fiindca suna superb, dar nici unii, nici altii
nu acoperim adevaratul sens. Ne temem de
robustetea ofertei, suntem coplesiti, intram la
idei, ne simtim constrinsi.
Asa am invatat sa ma multumesc cu putin.
Daca e ceva bun, ma declar fericita ca am
acces macar la fragmente din ceea ce ar fi putut
sa fie. Gasesc pe platou o felie delicioasa de
tort si o inhat, nu stau sa problematizez cum o
fi aratat tortul intreg si de ce nu m-au asteptat
si pe mine, inainte sa sufle-n luminari.
Pe vremuri, as fi innebunit daca nu mi se
oferea si nu mi se accepta totul, mai ales
intr-o relatie de dragoste. Astazi, stiu ca nu
se innebuneste asa de usor. Am traversat si
povesti in care nu mi s-a dat mai nimic, iar cu
toate astea mi-am pastrat luciditatea, de unde
reusim sa deducem ca lacrima nu afecteaza
judecata. Amindoua sunt la fel de limpezi.

Simona Catrina

KITCHENER
ŞcoalaRomânească St. Louis din Kitchener
funcţionează ȋn cadrul Programului de Limbi Internaţionale (International
Languages Program) din cadrul Inspectoratului Şcolar Catolic (Waterloo Catholic
District School Board). Cursurile ȋn limba romȃnă pentru copii cu vȃrste cuprinse
ȋntre 4 şi 14 ani, se ţin ȋn fiecare SȂMBĂTĂ, ȋntre orele 9:00-11:30, cu o pauză de
15 minute. Elevii studiază şi sunt ȋmpărţiţi ȋn funcţie de vȃrstă, ȋn cele două clase
pe care şcoala le are formate.
Ȋnscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar, urmȃnd paşii necesari
conform link-ului:
https://survey.wcdsb.ca/2018-19-IL-ELEM-Romanian.aspx#
Adresa şcolii noastre este:
St. Louis, Kitchener Main Campus, 80 Young St., Kitchener, ON, N2H 4Z1
Vă aşteptăm cu drag!

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

CLASA DE LICEU DE LIMBA
ROMÂNĂ PE CREDIT

Clasa de liceu de limba română pe
credit se desfăşoară la liceul Senator
O’Connor (Victoria Park & Ellesmere, în
Toronto) în fiecare sâmbătă de la 9am
la 12:30pm, şi care este anul acesta în
cel de-al 7-lea an de activitate.
Clasa de liceu pe credit oferă copiilor
de români marele avantaj de a obţine
un credit bun relativ uşor. Cursul de
română nu este un curs greu, şi cum
mulţi copii vorbesc româna acasă, le
este foarte uşor să obţină un credit bun.
Pe lângă marele avantaj de a obţine
creditul de universitate în clasa a 12a, care dacă este peste 90, contribuie
substanţial la obţinerea unei burse
pentru universitate sau colegiu,
adolescenţii învaţă şi o mulţime de
lucruri despre România şi români,
îmbogăţindu-şi astfel nu doar cultura
generală, ci şi înţelegând în acelaşi
timp un pic mai bine de ce sarmalele şi
cozonacul nu lipsesc de la o sărbătoare

românească sau de ce începe să ne
bata inima mai repede de fiecare dată
când auzim cantecul “Noi suntem
români”.
Cu toate că activitatea clasei de liceu
şi-a început cel de-al 7-lea an, anul
acesta clasa se află în pericol de a
fi anulată. Cerinţele Inspectoratului
Catolic sunt mai stricte anul acesta şi
este nevoie de minimum 20 de copii
înscrişi pentru ca să rămână în stare
de funcţionare. Până în momentul de
faţă, 15 liceeni s-au înscris pentru anul
şcolar în curs.
Facem astfel un apel tuturor familiilor de
români cu copii de liceu să îşi încurajeze
copiii să se înscrie ca sa nu pierdem
această oportunitate nemaipomenită
pe care o avem de a creşte şi educa
noi generaţii de copii româno-canadieni
sănătoşi, echilibraţi şi siguri pe ei înşişi.
Profesor Laura Zollner

STONEY CREEK

Biserica Ortodoxă Românească Sfântul Nectarie
651 Hwy 8, Stoney Creek,
Ontario L8E 5J7

HRAMUL BISERICII

Biserica ortodoxă românească Sfântul Nectarie organizează Sărbătorirea
Hramului Bisericii, duminică 11 Noiembrie 2018, după slujbă. Vă aşteptăm cu
drag.

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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OTTAWA/GATINEAU
În această Sâmbătă, 13 Octombrie
2018, copiii au continuat cu lecții
despre toamnă, cei mai mari au
făcut cunoștință cu poezia “Balada
unui greier mic” de George
Topîrceanu. Exercițiile de scriere
și citire au fost în funcție de vârstă
și de cunoștințe. Înainte de pauză
a fost și un exercițiu de evacuare
în caz de incendiu.
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Şcoala de Limba Română din Ottawa

Nu uitați: Înregistrați-vă copiii să
continue să învețe Limba Română.
Şcoala de Limba Română din
Ottawa există atâta timp cât sunt
suficiente înscrieri pe an. Şcoala
de Limba Română din Ottawa este
susţinută de Ministry of Education
Ontario şi Ottawa Catholic School
Board.
Înscrierile se fac pe tot parcursul
anului școlar. Mai multe informații
găsiți
pe
website-ul
Școlii
Românesti din Ottawa:
https://scoalaromaneasca
copiiottawacanada.weebly.com/

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
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

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

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

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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

KITCHENER
Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor AREC-SOC, CmS
Global Entertainment, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge
şi Guelph vă invită la:

a Ediţ
V ia
II
Ia

REVELIONUL
PENSIONARILOR
Duminică 6 ianuarie 2019, ora 4pm la
POLISH LEGION din Kitchener
(601 Wellington St N, Kitchener, ON N2H 5L6)

Capacitatea sălii pentru acest eveniment
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 20 dolari pensionari (persoane aflate in
vizită din România cu vârsta de minim
50 de ani, pensionari de boala, anticipat,
iar dacă unul din familie este pensionar, şi
soţul/soţia plăteşte $20)
- 200 dolari cine NU este pensionar
DIN PROGRAM:
-muzică LIVE cu GRIGORE ZANFIR
şi OTTO MARATAYA
MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea,
prăjituri.
Tombola inclusă în preţul biletului.
Multe surprize.
Pensionarilor din Kitchener si Waterloo
care nu au cu ce ajunge la eveniment li se

vor asigura gratuit transportul.
Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic,
rugăm toate businessurile care pot
susţine acest eveniment să ne sprijine cu
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de
peste 300 dolari oferim, pe lângă spaţiu
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru
informaţii suplimentare şi rezervări de
bilete:

519-749-8664
519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm
inscrieţi-vă din timp deoarece numai
persoanele înscrise pot intra în sală.

Violeta Day
Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de
la 1 an pâna la 4 ani.
mcarabas@gmail.com

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

Cum ochiul atent poate distinge în imaginea de mai sus, cetăţenii româno-canadieni reuniţi în RCL (the Romanian Club of
London, Ontario) se pregătesc să sărbătorească centenarul Unirii şi al întregirii vremelnicei Românii Mari. Din gala ce va avea
loc pe 1 decembrie 2018 vor fi absente discursurile sforăitoare, sfeştaniile, recitările de poezii patriotice şi dansurile populare;
nu vor lipsi, însă, spiritul decenţei, decorul minimalist, umorul fin specific naţiei, muzica, dansul, bucatele alese pe sprânceană
şi, mai cu seama, bucuria de a fi împreună. Dacă rataţi această ocazie, va trebui să mai aşteptaţi un secol pentru următoarea.
Cu căldură şi speranţă, vă invităm să ni ne alăturaţi.
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NIAGARA

Petrecerea de THANKSGINVING
organizată de Comunitatea Românească de la Niagara

Produse marca
RÂURENI la
Dorel’s Food

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.
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la limita
superioară. Dragoste: Vei trăi clipe
excelente în compania partenerului, dar
n-ar fi exclus să ai ocazia unei aventuri.
Personalitatea ta puternică şi vulcanică
face ca acestea să fie mereu la un pas de
tine. Financiar: Este posibil să ai un câştig
financiar prin intermediul serviciului.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar putea
să ai probleme cu sistemul circulator.
Dragoste: Eşti mai afectuos şi mai sensibil
în această perioadă, ceea ce te poate ajuta
să-ţi consolidezi relaţia cu fiinţa iubită.
Financiar: Posibil să primeşti nişte sume
promise încă de luna trecută, care din
diverse motive, nu a ajuns la tine la timp.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă.
Dragoste: Prin ceea ce faceţi unul pentru
altul daţi consistenţă relaţiei voastre, ceea
ce vă inspiră încredere pe termen lung.
Financiar: Între perioada de toamnă și
Sărbători ar fi bine să reduci cheltuielile.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat în
această perioadă. Cuplat cu caracterul
tău introvertit, acest lucru îţi poate afecta
negativ sănătatea. Dragoste: Suspiciunile
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să
le aduci în discuţie. Financiar: Banii sunt
suportul multor evenimente fericite, deci
gândeşte-te cum să-i foloseşti pentru a-ţi
oferi şi ţie şi celor dragi o bucurie.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai în plan îţi
dau o anumită nelinişte care poate genera
neplăceri pe fond nervos şi implicit la
stomac. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie,
aceasta va fi mai tensionată. Financiar:
Chiar dacă mai ai de aşteptat, nu dispera,
lucrurile evoluează încet, dar sigur.
FECIOARĂ (23 august - 22 septembrie)
Sănătate: Aplicate corect, tratamentele
naturiste se pot dovedi eficiente în această
perioadă. Dragoste: În plan sentimental nu
ai de ce te plânge, căci relaţia cu persoana
iubită funcţionează cât se poate de bine.
Financiar: Pe termen scurt se întrevăd
destule probleme cauzate de lipsa banilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 octombrie)
Sănătate: Starea de sănătate este mai bună
decât în ultimele luni. Dragoste: E luna ta
în amor, deci profită din plin de evenimente
frumoase care îţi sunt doar ţie oferite.
Financiar: Te simţi cu un pic mai bogat ca
ieri, ceea ce îţi dă încredere că se poate şi
mai bine de atât.
SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Sănătatea depinde mult şi de
cheful tău de viaţă. Dragoste: Elementul
surpriză apare brusc între tine şi partener
şi dă peste cap toate planurile, deci nu te
aventura în direcţii riscante. Financiar: Te
afli printre cei privilegiați, pentru că se
poate vorbi de sume mai mari, de investiţii
deosebite, de afaceri prospere.
SĂGETĂTOR (22 noiembrie - 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite care
să afecteze sănătatea. Dragoste: Eşti cam
instabil din punct de vedere sentimental
şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri în
viitorul apropiat. Financiar: Vei avea ocazia
să semnezi un contract avantajos, ceea ce
ţi-ar putea aduce un câştig suplimentar.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ianuarie)
Sănătate: Puterea ta de concentrare nu este
foarte mare. Jonglezi cu prea multe lucruri
deodată iar excesul de activităţi intelectuale
nu este indicat în această perioadă.
Dragoste: Fii mai atent la detalii, ascultă
mai mult ce spune celălalt şi arată-i ce simţi
pentru el. Financiar: Un proiect pe care îl
credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Eşti într-o formă excelentă, ţi
se citeşte pe chip sănătatea şi frumuseţea,
încât lumea te va remarca acum cu alţi ochi,
cu un soi de admiraţie şi atracţie. Dragoste:
Trăieşti momente romantice şi fericite
alături de persoana iubită. Financiar: De
ceva câştiguri vei avea parte la începutul
intervalului.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi să
păstrezi un regim de viaţă mai echilibrat.
Dragoste: Chiar dacă vor exista şi unele
mici neînţelegeri, ele se vor rezolva fără a
tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa iubită.
Financiar: Succesul tău va depinde de
stabilirea cât mai rapidă a unei ordini de
priorităţi.

AURORA

Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora, organizează

Seară cultural-religioasă
pentru copii

În seara zilei de 31 Octombrie 2018,
Biserica noastră organizează o seară
cultural-religioasă pentru copiii de
toate vârstele cu multe surprize,
jocuri și programe inedite. Se înțelege
că nu vor lipsi nici masa de seară și
dulciurile... nu neapărat în această
ordine.
Cu această ocazie, vom discuta
cu tinerii noștri (12 ani+), despre
reorganizarea Asociației de Tineret

(AROY
American
Romanian
Orthodox Youth) și felul în care copiii
noștri participă la viața bisericii.
Vă așteptăm la biserică între orele
6:00 și 9:30 p.m.
Pr. Florian Ene
647-338-6077
Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici”
33 Mosley Street, Aurora, L4G 1G8
www.boraurora.com

KITCHENER

ARTA recrutează dansatori

Asociatia ARTA recruteaza dansatori copii si adulti pentru echipa sa de dansuri
populare. Se primesc inscrieri pentru sesiunea de dansuri 2018-2019. Ne intilnim
in fiecare vineri in jurul orei 7:30 p.m. la Scoala franceza Cardinal Léger din
Kitchener, 345 The Country Way. Contactati-ne la 519 741-8395.

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

SULINA

UN ORAŞ ÎNCĂRCAT DE ISTORIE ŞI MISTER

Sulina este sinonim cu Delta Dunării, cu
canalele întortochiate sofisticat, cu stuful
omniprezent, cu păsări de toate felurile, cu
sate mici şi autentice. În această sălbăticie
generală se află un ecosistem întreg.
Sulina este cel mai estic oraş al României
şi al Comunităţii Europene, o adevărată
surpriză plăcută pentru călătorul de rând.
Totul este o întindere argintie de apă
liniştită în paradisul păsarilor pe care însă
nu le poţi vedea, fiind ascunse în labirintele
stufărişului. În Delta Dunării casele sunt
învelite în stuf, au cuptoare de pământ în
curte. Totul te invită la relaxare, e atâta
linişte încât îţi auzi propria răsuflare,
zgomotul şi poluarea sunt inexistente.
Casele aliniate ca într-un muzeu, te pândesc
cu ochii ascunşi în acoperişurile stufoase.
Avem impresia că am ajuns la capătul lumii,
unde acum 2.000 de ani Imperiul Roman îşi
avea frontiera sa orientală.
Sulina este un oraş fantomă cu clădiri
părăsite, unele nici nu au număr la poartă.
Într-una din case căreia îi lipsea un perete,
am văzut şi mobila de bucătărie intactă.
Sulina este un oras inedit, localitatea
având şase străzi paralele cu Dunărea şi 13
artere perpendiculare pe fluviu. Dunărea se
varsă supusă şi resemnată în mare, leneşă
şi obosită parcă, de atâtea alergături prin
Europa.
Sulina ar avea 2700 de ani vechime fiind una
dintre cele mai vechi aşezări din România.
Am plecat din Bucuresti cu un microbuz de
la autogara Augustina plătind 80 de lei de
persoană, drumul a durat 4 ore şi jumătate
pentru a parcurge 300 km.
De la Tulcea la Sulina, pe cei 71 km
navigabili am luat un vapor de la Navrom
(46 de lei) care a durat aproape 5 ore dar
drumul a fost pe alocuri spectaculos într-un
fel, dar puţin cam lung şi plictisitor pe de
alta parte.
La întoarcere am optat pentru o navă rapidă
care a costat 60 de RON de persoană.
Vaporul soseşte pe insulă la ora 5 şi este o
plăcere să vezi cine coboară din vapor.
Toate drumurile duc spre faleza. La Sulina,
Dunărea curge liniştit şi neîntrerupt spre
locul unde îşi va pierde apele şi identitatea
unindu-se cu Marea Neagră.
Faleza Dunării lungă de un kilometru şi
jumătate de promenadă, cu sălcii pletoase,
este locul unde vezi clădiri vechi, pensiuni,
restaurante, terase, magazine, hoteluri
plutitoare, bancomate etc. Este un spectacol
interesant de dute vino de vapoare de
mărfuri şi chiar vapoare de croazieră.
Seara se aprind felinare cu lumină roşie
şi restaurantele sunt pline de localnici
sau turişti. Pe faleză se află şi Biserica Sf.
Alexandru şi Sf. Nicolae, construită la
sfârşitul sec. 19. Tot pe faleză se găseşte
Uzina de apă construită de regina Olandei
Wilhelmina la sfârşitul sec. al XIX-lea.
Aceasta a vizitat Sulina şi a cerut un pahar
de apa iar localnicii i-au oferit apă direct din
Dunăre. Regina generoasă a donat oraşului
fonduri pentru a construi Castelul de apă
şi reţeaua de canalizare a oraşului. În 1975
fiica Wilheminei, Juliana a vizitat şi ea

Sulina însoţită de Nicolae Ceauşescu.
Pe faleză se poate vedea Palatul Comisiei
Europene a Dunării. Este cea mai
prestigioasă clădire a oraşului construită în
1866 în stil neoclasic. În cadrul Congresului
de pace de la Paris (1856) s-a hotărât
înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării
formată din reprezentanţii celor şapte Mari
Puteri (Anglia, Franţa, Rusia, Austria,
Imperiul Otoman, Prusia şi Sardinia) la care
s-a adăugat şi România după 1878 având ca
scop reglementarea regimului de navigaţie
pe Dunăre. Clădirea cuprindea birouri,
spaţii de şedinţe şi apartamente pentru
personalul instituţiei.
Farul Comisiei Europene a fost ridicat în
1869, lumina sa find vizibilă la 15 mile
marine de locul unde Dunărea se varsă
în Marea Neagră. Pentru a-l construi s-au
folosit materiale importate din străinate:
lemn din India, bronz din Franţa, cristal din
Anglia, acoperişul din Grecia şi piatra din
Malta. Farul are 17,34 m fiind construit din
cărămidă, tencuit în interior şi exterior. În
jurul lui s-au ridicat clădiri pentru personal
şi depozite pentru materiale necesare
funcţionării farului. Acum, în fosta casă
a paznicului se află un muzeu dedicat
“Europolisului”. La parterul farului exista
două săli, una dedicata lui Eugeniu Botez,
cunoscut sub pseudonimul literar Jean Bart,
şi a doua dirijorului George Georgescu.
Bineînţeles că am cumpărat şi citit cartea
lui Jean Bart, Europolis, pentru a-mi face
o idee despre acest oraş. Ghida muzeului
ne-a informat că Farul a primit bani de la
Comunitatea Europeană pentru a fi renovat.
Plaja Sulina este una dintre cele mai
frumoase plaje din România, o oază de
linişte cu peisaje aproape sălbatice şi cu un
nisip fin şi mătăsos. Este singurul loc unde
nu există eroziune, marea se retrage cu unul
sau doi metri anual. Este parţial sălbatică,
presărată de 50 de umbrele din stuf, două
restaurante, un ponton şi o mare de nisip.
Intrarea în mare este lină iar apa marină
are o culoare deosebită, devenind neagră
când Dunărea scuipă mâlul fertil în Marea
Neagră. Aici se poate ajunge cu taxiul. Noi
am preferat să mergem pe jos care ne-a
luat în jur de 25 minute. A fost o plăcere să
parcurgem cei 2 km sub adierea unui vânt
călduţ. Marea ne atrăgea ca un magnet, cu
mirosul ei specific de săruri minerale, alge
şi peşti. Noaptea totul se animă când vin
turiştii şi localnicii să se distreze.
M-am plimbat pe străzile din spatele falezei
unde am văzut case vechi, construite în stil
lipovenesc vopsite în albastru.
Mergând spre mare am trecut pe lângă
cimitirul cosmpolit, locul unde moartea nu
este un sfârşit. Mi-ar fi plăcut şi ar fi fost
util să existe un ghid cu toate monumentele
din cimitir. Dricul tradiţional, un adevărat
obiect de muzeu este abandonat în cimitir
pradă distrugerii, locul lui find într-un
muzeu.
Sulina a avut clipe de glorie când Comisia
Europeană a Dunării şi-a stabilit sediul în
această localitate care fusese până atunci
un sat de pescari şi adăpost pentru piraţii

timpului.
Sosirea funcţionarilor Comisiei Europene
a adus progresul binemeritat pentru
Sulina începând lucrările pentru adâncirea
canalului şi modernizarea localităţii.
Sulina a devenit un oras cosmopolit, unde
se vorbeau 27 de limbi şi tolerant, unde
oamenii de diferite naţii trăiau împreună
într-o comunitate unită. Aşa au rămas uniţi
şi în moarte când creştini, evrei, musulmani
după ce au trăit o viaţă împreună au împărţit
între ei aceaşi bucată de pământ nisipos în
Cimitirul maritim din Sulina. Cimitirul are
o mulţime de poveşti care aşteaptă să fie
spuse şi ascultate, este un fel de muzeu în
aer liber.
Cei îngropaţi aici provin din diferite straturi
sociale şi sunt de 21 de naţionalităţi: sunt
prinţese, ofiţeri, înalţi functionari europeni,
marinari, copii, piraţi, pescari. Aici sunt
îngropaţi oameni originari din Turcia,
Malta, Anglia, Danemarca, Germania,
Croaţia. Cu toţii odihnesc sub lespezile
de piatră sau marmura, iar poveştile lor
fascinante sunt dăltuite pe eternele pietre
mortuare.
Aici îşi doarme somnul de veci prinţesa
Ecaterina Moruzi, nepoata lui Ioan
Sturza, Voievod al Moldovei născuta la
Constantinopol în 1836 şi decedată în
1893. Prinţesa Moruzi, nepoata princepelui
Ioniţă Sandu Sturdza a fost surghiunită la
Sulina ca urmare a unei poveşti de dragoste
neacceptată de familie. A venit aici cu fiul ei
Dumitru Moruzi fost subprefect al portului.
A murit la numai 57 de ani. Fiul ei a scris
libretul operei “Pescarii din Sulina”, jucată
în Bucureşti în 1902.
Aici se poate vedea şi mormântul
comandorului roman Mihail Draghicescu.
Monumentul funerar este împodobit cu
lanţuri de ancoră, colac de salvare pe care
este scris numele lui, o busolă, un compas
magnetic, trei rame, semnul infateriei
marine şi o cruce.
Ne atrage atenţia monumentul funerar
închinat celor două fetiţe ale unui
comandant grec care au murit înecate.
Fetiţele se jucau pe puntea vasului când cea
mică a căzut în apă şi cea mare s-a aruncat
să o salveze.
Singurul mormint din România a unui pirat
se află aici, este vorba de piratul Ghiorghios
Kontogouris. Piratul lega o scândură de
coarnele unei vaci de care atârna două
felinare. Comandanţii corăbiilor care se
apropiau de coastă credeau că acolo sunt
vase ancorate şi eşuau. Se spune că piratul
jefuise sute de corăbii şi era foarte bogat,
dar a murit singur şi sărac lipit pământul.
Englezii au şi ei un sector aparte în cimitir.
Aici putem vedea mormintele îndrăgostiţilor
Ann Margaret Pringle (23 de ani) şi William
Webster (25 de ani). Ann a venit la Sulina
cu mama ei şi a făcut o plimbare pe Dunare,
dar a alunecat şi a căzut în apă iar prietenul
ei, ofiţer secund al navei Adalia a încercat
să o salveze, dar au murit împreună. Pe
mormintele lor au epitafuri “Ea a venit şi
a plecat ca o floare” iar pe al tânărului “Nu
este mai mare dragoste decât să îţi dai viaţa

pentru prietenii tăi”.
Tot aici se află şi mormintele unor marinari
englezi morţi în timpul epidemiei de malarie
în timpul războiului Crimeei.
Pe la jumătatea sec.19, Sulina a fost cel mai
important port de pe coasta Mării Negre
şi una dintre cele mai prospere localităţi
româneşti, iar din 1870 a fost primul Porto
Franco al României, pe unde intrau şi
ieşeau majoritatea mărfurilor din ţară. La
sfârşitul secolului, oraşul era cosmopolit,
cu o populaţie formată din greci, lipoveni,
ucrainieni, italieni, polonezi, francezi,
iugoslavi, cu 8 repezentante consulare,
companii de navigaţie, 2 spitale moderne,
palatul administrativ al Comisiei Europene
al Deltei Dunării, teatru, tipografie, cazino.
În 1913 Sulina avea 7.500 de locuitori, dar
Primul Război Mondial a distrus din păcate
în totalitate oraşul. În 1920 s-a reconstruit şi
refăcut în mare parte Sulina dar oraşul şi-a
pierdut farmecul de altă dată. În anul 1927
a fost inaugurată plaja şi cazinoul, Sulina
devenind o staţiune balneară. În timpul
comunismului s-a încercat o industrializare
timidă a oraşului.
Acum oraşul este un amestec de ruine
şi amintiri, pensiuni, blocuri oribile
comuniste, case noi, o faleză şi două străzi
pavate. Majoritatea localnicilor au aceleaşi
indeletniciri ca în trecut, pescuitul, unii sunt
marinari, sau ghizi.
Orasul şi-a pierdut şi tinerii care pleaca la
studii sau la muncă şi nu se mai întorc.
Dacă intri în interiorul localităţii se pot
vedea case vechi lipoveneşti cu cerdacuri
şi balcoane din lemn vopsite în culori vii
alături de clădiri moderne cum ar fi liceul,
tabăra şcolară, muzeul, spitalul, casa de
orfani.
În Sulina poţi închiria o bicicletă, mai toţi
localnicii circulă pe bicicletă, traficul fiind
aproape inexistent. Te poţi deplasa şi cu
cele 14 taxiuri locale.
Pentru a pescui în Delta Dunării ai nevoie
de un permis de pescuit.
Dacă vă place peştele, aici este loculul unde
puteţi mânca plachii, borşuri cu perişoare
de peşte, grătare, chifteluţe de peşte, ardei
umpluţi cu peşte şi bineînţele plăcinte
dobrogene.
În anii 80 şi 90 industria piscicola era
înfloritoare. Acum au mai rămas numai
3000 de locuitori care supravieţuiesc din
turism şi agricultură.
Am luat o plimbare cu barca care ne-a costat
20 de dolari de persoană cu Lucian Pamfil
care de mai bine de 20 de ani plimbă turiştii
prin deltă. Nu am vazut decât un pelican şi
nuferi albi şi galbeni, nici urma de egrete
sau de cormorani.
În timpul comunismului nu s-a construit
nici măcar un pod pentru a traversa fluviul.
Din 1991 delta face parte din Patrimoniul
UNESCO.
Sulina este un loc unde te duci o singură
dată, preţurile sunt pipărate, transportul
scump şi lung, dar amintirile şi misteriosul
său trecut rămân intipărite în suflet.
Paulina Popescu,
Kitchener
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KITCHENER

NUTRIȚIA
ANTIINFLAMATORIE

Mă
numesc
Monica
Laura
Marin (Cernea),
sunt din Rupea/
Brașov,
sunt
coach de nutriție
integrativă și
Echilibru
Metabolic, și analist de microscopie în
câmp întunecat.
După 15 ani lucrați în Canada cu bijuterii,
m-am hotărât să îmi schimb cariera și
ce m-a atras cel mai tare a fost cum să
îmi mențin sănătatea la un nivel optim
și cum să ii ajut pe alții să facă același
lucru. În 2013 m-am înscris la cursul
Institutului de Nutriție Integrativă și asa
a început drumul meu în cest domeniu.
După ce mi-am luat certificările de
mai sus mi-am creat propria clinica
în Kitchener-Waterloo, mi-am făcut o
misiune de a ajuta cât mai multi români
să înțeleagă cât de importantă este
nutriția antiinflamatorie folosind rețete
culinare cât mai aproape de natură și de
a suplimenta, acolo unde este nevoie,
cu produse de 5 stele.
De ce? Pentru că inflamația cronică
este bănuită a fi la rădăcina majorității
bolilor degenerative, cum ar fi bolile
cardiovasculare, cancerul, obezitatea,
boala Alzheimer, etc. Inflamația este
necesara pentru ca ajuta la repararea
corpului prin producerea unei mari
cantități de substanțe și molecule
destinate imunității. Acestea acționează

împreună și cresc activitatea sistemului
imunitar într-o regiune localizată ,
unde inflamația este prezenta, pentru
o anumita perioada de timp. În acest
interval de timp, dacă organismul
nu reușește să îndepărteze cauza
inflamației, procesul inflamator devine
cronic. Odată cu cronicizarea, tot acest
fenomen de protecție imunitara va
acționa exact invers fata de la început,
va deveni agresiv și distrugător pentru
țesuturile afectate, deoarece structura
acestora fiind modificată, nu mai sunt
recunoscute de organism.
În zilele noastre, știința a demonstrat
de mai multe ori că anumite alimente
și tipuri de alimentație favorizează
inflamația, în timp ce altele o combat .
Am creat grupul Mod de viata sănătos
Kitchener-Romania pe Facebook cu
intenția de a propaga informații despre
sănătatea trupului și a mintii pentru toți
românii pe care ii cunosc și pe care nu
ii cunosc. Dacă aveți sugestii pentru
postări viitoare, sau aveți întrebări de
sănătate proprie sau a celor apropiați, vă
rog sa ma contactați fără nici o rezervă.
Monica Laura Marin
Integrative Nutrition Health Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
519 635 0665
www.harmonicahealthcoaching.com
monica.laura.marin@gmail.com

DOREL PEKURAR
1952-2017
În data de 10 octombrie 2018, s-a
împlinit un an de la plecarea spre
stele a lui Dorel Pekurar. Bunul
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
S-a născut în 1 ianuarie 1952 în
fosta
Iugoslavie
(Petrovasala/
Vladimirovac), părinţii lui fiind
Elena şi Trifu, are 2 surori Stela şi
Maria, a sosit în Canada în 5 martie
1970, a înfiinţat compania Dorel’s
Food Ltd în Kitchener în 1981, în
2005 s-a căsătorit cu Cristina. Are
4 copii Dorel, Sharlyne, IngridOana, Elena Maria Alexandra. Are 5
nepoţi: Brooklyn Alexandra, Hank,
Corry Anna, Dominik, Isabella. Mai
are o mulţime de nepoţi.

TV BOX Android
FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

Tv Box Android este un aparat (receiver)
care se conectează la internet şi la televizor.
Prin intermediul acestui aparat se pot
accesa filme, seriale, transmisii sportive,
ştiri, posturi de televiziune în direct
din diferite ţări ale lumii. Reprogramez
TvBox, instalez şi ofer postgaranţie.

Pretul unui aparat $170.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832

sau

519-594-1712 Radu

pag.14 AGENDA ROMÂNEASCĂ

18 Octombrie * Nr.262

SEARĂ CULTURALĂ

Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită joi 8
noiembrie de la ora 18:30 la 20:30 la Country Hills
Community Library, 1500 Block Line Rd, Kitchener
la o întâlnire cu scriitoarea Ela Mihu (Em Sava)
autoarea romanului PAŞI, apărut în vara aceasta
la editura Eikon. Ion Damian va încheia seara
culturală cu o introducere în lumea romanţelor.
Intrarea este gratuită.

Achim Ţârnea

In Memoriam

Pe data de 15 Octombrie s-au împlinit 10
ani de când Dl. Achim a trecut în veşnicie.
A fost membru fondator al parohiei Sfântul
Ioan Botezătorul din Kitchener, Ontario şi
în câteva rânduri Preşedinte al Consiliului
Parohial. A luat parte la toate activităţile
legate de biserică şi întotdeauna căuta
să facă pace între oameni când au fost
probleme de rezolvat. Şi-a iubit familia
şi biserica, căreia i-a rămas credincios
până la moarte.
Dumnezeu să-l odihnească în pace !

AQUILA
MOTOR
FREIGHT

A N G A J Ă M 519 498 0908
SOFERI PENTRU CURSE DE
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 602 566 4239
DE EXPERIENTA.
0.70$/M. Detalii la:

SALARIU

claudio@aquilamotorfreight.com
CLAUDIU MAGDA

n.27-10-1928 d.15-10-2008

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, asociaţia ARTA din Kitchener

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

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).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com
sau

416-800-0832

519-594-1712

Fondator: Radu Secăşan
Director: Irina Sânziana Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)
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Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
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Liliana Bagrin

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Narcis Mihail Blidaru

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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Servicii de
Emigrare

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE

CAUT LOC DE MUNCĂ
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de Proaspat emigrata in Canada doamna serioasa, 50,
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă nefumatoare, priceputa in jurul casei, cu studii de
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat contabilitate si design de interioare, am experienta
in re-organizare (birou/proprietati private), ospatara,
solicitărilor dvs la tel:
receptionista, sales, pet/housesitter, sau babysitting la
domiciliul clientului in zona in care se poate ajunge cu
transportul in comun, in jurul GTA.
sau email:
Ma inteleg bine cu plantele de apartament si imi sta
immigrationtocanada@bellnet.ca
bine cu mopul. Vorbesc Engleza, Germana, Maghiara
www.cdimmigrationcanada.com
si Romana.
Pt. mai multe informatii, rog sunati la 905 920 1940

1-647-855-2112
CAREGIVER

Asistent medical cu multă experiență (26
de ani) în îngrijirea persoanelor vârstnice
și persoanelor handicapate, caut de lucru
ca și caregiver. Sunt o persoană serioasă,
muncitoare şi de încredere.
Vă rog să nu ezitați să mă contactați pentru a
avea informații ulterioare.
Email: kasaovypatry@yahoo.com
Rudi

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

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

(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:

519.745.9695 sau 226.339.2076

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener,

Now we offering finance at very low
interes,good credit or bad credit in 3
hours you will be approved.

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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

THIS MONTH SPECIAL
2012 Nissan
Rogue ($8900)
Warranty, Certified,
e-test,
Safety,
186000Km,
A/C,
power
windows/
doors/mirrors, Backup camera, New
Breaks, Aluminum
rims, Bluetooth, Car
proof, No rust, ABS.

ROM CAR Automotive din
Kitchener

aduce la comandă
orice maşină de
la Auction.
Masini în stoc:

519.781.2929

2012 Kia Optima, 2007 Honda
Civic Coupe, 2007 Mazda 3,
2013 Dodge Caravan, 2009
Chevrolet Malibu, 2010 Kia
Soul 4U, 2008 Kia Rondo,
2012 Nissan Rogue......

RĂSCRUCEA DE VERDE

Ar trebui cuvintele
să rămână
întotdeauna verzi.

Aseară,
pentru prima dată,
am văzut o vulpe.
Ei, și ce?
m-au adumbrit mirările
din primul meu copac
de citire.
Aseară...
Roșcata
se strecura tiptilând
printre cuvintele tale
și din când în când

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).

întorcea capul spre mine
cu subînțelesuri de frunză.
Ei, și ce?
Oare n-au și ele dreptul,
măcar la răscrucea
de verde,
să se viseze oamenicuvinte,
înainte
de-a se trezi-n
sforăitoarele vorbe?

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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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

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente,
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul
de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
şi restaurante sau magazine care deţin bucătării
proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

PASTĂ DE MICI

WHOLESALE Pentru pizzerii

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.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
Avem

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

