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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Luni 23 sept. - Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul * Marţi 1 oct. - Acoperământul Maicii Domnului * Duminică 6 oct. - Sf. Ap. Toma *

$1095

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. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
3 Octombrie 2019

Anul XII - Nr.284
19 Septembrie 2019

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

Stomatologie generala pentru adulti si copii. 
Oferim intreaga gama de servicii dentare: 
diagnostic si tratatment complet, plombe 
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays, 
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv 
pe implanturi), tratament orthodontic, 
tratamente de canal, etc. Urgente si 
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru 

programare la 519-578-9670.

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,
Kitchener, Suite #206
Dr.Paul Sofrone

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri. 

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760

cea mai 
strălucitoare 

stea din tenis

Andreescu
BIANCA

pag.10Târgul de 
prăjituri și 
plăcinte

ZIUA RECOLTEI
CHARITY GALA

pag.3

În perioada 11-19 octombrie 2019 
va avea loc ediţia cu numărul 50 
a Festivalului Kitchener-Waterloo 

OKTOBERFEST
Mai multe amănunte în ediţia 

următoare
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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.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Cred că voi candida în 
următoarele alegeri la un post 
de parlamentar. Ca independent. 
Nu cred că vreun partid va 
accepta platforma mea simplă: 
mia și votul. Mai simplă ca atît nu 
se poate: promit că, de voi fi ales  
voi iniția un proiect de lege prin 
care fiecare cetățean canadian 
major va primi una mie dolari 
pe lună. De unde banii ăștia? Om 
trăi, și om vedea. Rîdeți domniile 
voastre, dar ce se întîmplă acum 
în campania pentru alegerile 
federale nu e departe de om trăi 
și om vedea. Toate părțile promit 
promisiuni peste promisiuni, 
se întrec în promisiuni, dar 
nimeni nu a explicat de unde 
banii pentru reducerile de 
impozite, pentru tot felul de 
beneficii pentru mămici și tătici, 
pentru locuințe noi și pentru alte 
binefaceri. Dacă nu ați realizat 
încă, tactica e simplă: promitem 
marea cu sarea, plus una bucată 
lună de pe cer ca și bonus. 
Dacă vom pierde alegerile, nu 
pierdem nimic; promisiunile se 

dizolvă în negura timpului. Dacă 
sîntem ghinioniști și cîștigăm, 
atunci în prima săptămină de 
guvernare, dăm ochii peste cap 
și dăm vina pe guvernul anterior 
cum că ce haos și găuri a lăsat în 
finanțele publice. Promisiunile, 
să mai aștepte pînă la campania 
viitoare. Să nu credeți că vorbesc 
de un partid anume: toate cele 
5 partide și partidulete trag cu 
promisiunile în noi de nu știm 
ce și de unde ne-a lovit. Liberalii, 
de pildă, au promis în campania 
trecută că vor balansa bugetul în 
anul 2019. Mai au trei luni pînă 
la sfîrșitul anului să găsească 14 
miliarde. Asta dacă mai prind 
sfîrșitul anului. Conservatorii 
promit să reducă impozitele 
pentru cei cu venituri anuale 
sub 47,000. Costul? 6 miliarde,  
miliarde, tot din punga publică. 
Și atunci dacă eu vă promit 1000 
pelună (sau în luna și în stele) nu 
tot acolo ajungem? Dar zic eu, dă 
mai bine: mia, și votul.

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12pm, marţi la 10pm, joi la 7am, vineri la 4am.

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

Mia şi
Votul

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

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

Ce mai soare luminos, ce mai ginere 
bănos
Gabriel avea 5 de milioane de euro şi Larisa 
avea 5 lei şi 5 neuroni, deci erau hărăziţi unul 
altuia, conform miracolelor numerologice 
şi astrale. Mămuca lui Găbiţă nu era de 
aceeaşi duioasă părere, dar fiu-său nu fusese 
niciodată bun la femei, ci doar la şmanglit 
fonduri foarte europene. În fine, când Gabi a 
considerat că a necinstit-o destul pe Larisa, 
a ajuns la concluzia că se impune o oarece 
nuntă. Nimic pompos, numai vreo 400 de 
invitaţi şi-un cort cât statul Texas. Acolo au 
descins 350 de suflete invitate de el şi doar 
50 de suflete invitate de ea, fiindcă ai lui au 
decis că rudele ei constau în ţărănime în mod 
special, şi se adună prea multe plescăituri la 
masă, ceea ce ar putea perturba orchestra 
live. Parveniţi erau şi unii, şi alţii. Doar că 
ai lui parveniseră mai bine, aveau paiete de 
la Milano, în timp de ai ei aveau paiete de la 
Bucur Obor. Nuntaşii nu mai văzuseră atâtea 
cocuri laolaltă de pe vremea campionatului 
mondial de gimnastică ritmică (ăla cu 
panglici, cercuri, mingi şi măciuci, pentru 
necunoscători). Totul a fost ca-n vis, până 
când părinţii Larisei şi-au adus aminte că 
au câteva căcăţişuri amanetate şi, dacă nu 
plătesc până pe unşpe ale lunii, adio. Ghici: 
au apelat amabil la cuscrii lor, le-au cerut 
vreo 5 milioane împrumut până la o leafă 
care de fapt era pensie, care de fapt era mică. 
Şi, deşi se ştie că mărimea nu contează, la 
expirarea termenului s-a dovedit că – nasol! 
– contează. Ăia i-au împrumutat o dată, 
de două ori, de cinşpe ori, până când s-au 
trezit din somn: bă, ej nebun? Ce face ăştia? 
Ei, normal, amanetau câte ceva întruna, în 
ideea că minunaţii cuscri aveau dospeală 
şi ajutau cu dobânda, la nevoie. Găbiţă s-a 
inervat într-o zi (că nu pot să zic ”enervat”, 
deoarece n-aş respecta adevărul istoric) şi-a 
zis: ”Gata, nu vă mai dau nimic, duceţi-
vă-n sucombaţii mamelor voastre!”. Larisa 
a divorţat distrusă, singura ei minusculă 
consolare au fost cele aproape două milioane 
de euro care i-au revenit dintr-o pacifistă 
luptă cu avocaţii soţului. Era să efectueze 
un infarct, fiindcă se consuma intens, că 
doar nu e uşor să divorţezi după şase luni de 
căsnicie superbă. Soţul mai înhăţase cu greu 
3 milioane de euro, cu atât mai rămăsese 
– bietul de el, mi se rupe inima când aud 
de cazuri de-astea sociale. Nu există vreun 

număr de sms unde putem dona câte doi 
euro pentru asemenea tăntălăi? Găbiţă stă 
şi azi pe Diazepam şi pe nervii maică-sii, 
nu-i vine să creadă că Zuza-nebuna i-a 
luat aproape jumate din averea furată prin 
muncă cinstită.

Principiul complexelor comunicante
V-am mai explicat, am locuit şapte ani în 
Canada. Acolo am văzut cele mai eterogene 
nunţi. Mirese-gigant (care intrau cumva 
în limuzină, dar, printr-o bizară lege a 
fizicii, nu mai reuşeau să iasă) aveau câte-
un mire adorator, costeliv, sfrijit, vai de 
metabolismul lui. Apoi m-am repatriat, 
m-a mâncat în biiiip. Şi am văzut aici 
altfel de mezalianţe, majoritatea bazate pe 
principiul ”tu ai bani, eu am silicoane puse 
de un doctor foarte bun”. Vitali o are mică, 
Ludmila le are mari. Principiul complexelor 
comunicante. Am asistat la nunta unei 
prietene care era foarte deşteaptă, cu un 
neprieten care era prost de bubuia. N-am 
priceput niciodată de ce ea a ales să-şi lege 
destinul (urăsc expresia asta, dar n-am găsit 
altă rimă) de un tembel ca ăla. Am presupus 
cu toţii că individul avea calităţi tabu, 
despre care nu eram autorizaţi să trăncănim. 
Ea era genul care, trezită din somn şi cu un 
ochi închis, îţi aşeza coerent pe tablă (sau pe 
orice-i dădeai la îndemână) toate teoriile lui 
Einstein. El era genul care susţinea cu tărie 
că Vlaicu-Vodă a inventat avionul, mânca-
ţi-aş. Iar noi ne pierdeam timpul întrebându-
ne ce vorbesc ăştia când sunt numai ei doi, 
bibilică, bibiloi. Într-o seară, eram la ei în 
vizită şi telecomanda a alunecat pe un canal 
unde cânta Louis Armstrong. El a tresărit cu 
o rară sensibilitate: ”Ia uite, tată, ăsta a fost şi 
pă Lună, mai şi cântă, când puii mei are timp 
de toate astea?”. Ea i-a învineţit politicos 
piciorul, pe sub masă, ca să-i atragă atenţia 
că ăla cu Luna e Neil, nu Louis, dar în clipa 
următoare a realizat că totuşi consortul avea 
o cultură de rebus rezonabilă, adică era cât 
p-aci s-o nimerească. Dacă tăcea (atunci), 
filosof rămânea, doar că porumbeii n-au 
mai suportat robia şi i-au sărit din gât: ”Şi 
de ce ai dat cu picioarele-n mine, ai vreun 
parchinson dintr-ăsta sau ceva?”. Credeţi-
mă, felul în care ea l-a privit în acel moment 
minunat merita toată panorama unui 
spectacol tembel.

Simona Catrina

Hai la nunta cea 
mare, prost cu 

prost să ne unim

Din seria

partea a II-a

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI



19 Septembrie * Nr.284 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.3

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

KITCHENER
FESTIVALUL şi

BALUL
STRUGURILOR

Asociația “Vulturul” din Kitchener vă invită Sâmbătă, 
5 Octombrie 2019, la FESTIVALUL si BALUL 
STRUGURILOR.
Începând cu ora 7:00 PM, vă așteptăm cu drag să 
petrecem momente de voie bună și să degustăm din 
preparatele culinare și mustul, specifice începutului de 
toamnă:
·  ciorbă țărănească
·  mititei
·  friptură de pui și șnițel
·  garnitură și salată
·  desert cu dulciuri și, bineînțeles, struguri

Programul artistic va fi asigurat de CmS Global 
Entertainment.

Costul biletelor:
$55 pentru adulți, $25 pentru copiii pâna la 12 ani.

Vă așteptăm la POLISH LEGION, 601 Wellington St. N, 
KITCHENER.
Pentru bilete sunaţi la:
- Doru Cremenescu          226.972.2952
- Peter Scopu                   647.884.3315
- Nicu Boboc                    226.647.6572
- Costin Ograda-Bratu     519.569.8972

A family run canadian carrier looking for an 
experienced  AZ driver, for cross-border runs 
from:  Toronto/London/Windsor area to USA, 
our lanes are mostly going  to north east coast.
The candidate must have at least 1 year of 
experience, clean abstract, valid FAST card or 
passport.
We are offering an excellent mileage rate 
based on experience, weekly payroll paid 
directly to your account or incorporation, 
maintain consistent weekly mileage and no 
forced dispatch/regular home time.
Feel free to contact:

Elisabeta: 305-515-4615

AZ DRIVER

AURORA

Iubiți membri și susținători ai 
Parohiei Sfinții Patruzeci de 
Mucenici,

Avem deosebita plăcere de a vă 
invita Duminică, 22 Septembrie, 
după Sfânta Liturghie, la o primă 
ediție în anul acesta a  Târgului 
de prăjituri și plăcinte / Baking 
sale, prin dragostea și strădania   
Asociației Doamnelor de la 
biserica noastră. Vom pregăti 
prăjituri și plăcinte pentru toate 
gusturile!

În toamna aceasta, comunitatea 
românească din jurul bisericii din 
Aurora, va organiza un Picnic 
de toamnă / Ziua Recoltei, la 
Simeon Park Magna, în data de 
19 Octombrie de la ora 11:00 
a.m. și Charity Gala, la Aurora 
Seniors Centre, în data de 9 
Noiembrie, începând cu ora 
5:00 p.m.

Fondurile strânse la aceste 
evenimente vor fi folosite pentru 
continuarea proiectului de 

pictură și alte reparații / renovări 
care trebuiesc terminate până 
la sosirea iernii (infiltrațiile din 
basement).
Vă mulțumim tuturor pentru 
sprijin!

Preot Florian Ene 
647-338-6077
Biserica “Sfinții Patruzeci de 
Mucenici”
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 
1G8
www.boraurora.com

-Târgul de prăjituri și plăcinte-
-Ziua Recoltei-
-Charity Gala-
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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

SĂRBĂTOAREA
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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:

Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

North Drafting and Design Inc.
                Nick Ichim, P. Eng.

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

Home design
Interior alterations design
Multi unit addition
Additions of deck/ balcony/ garage
Basement legal apartments
Load bearing wall removals

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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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

mcarabas@gmail.com

TORONTO

Parohia Ortodoxa Romana “Sf. Prooroc Ilie” din Schomberg, organizează 
Duminică 22 Septembrie 2019, după Sf. Liturghie, tradiţionalul Festival al 
Mustului.
Evenimentul se va desfășura în curtea Bisericii.
În ton cu sezonul vă așteptăm la must, castane prăjite și sarmale, în ambientul 
repertoriului românesc.
Tombolă. Cash bar.
Mâncarea este oferita de către Biserică, iar donațiile vor fi lăsate la aprecierea 
dumneavoastră.

Vă așteptăm cu drag!

 Festivalul 
Mustului

22 Septembrie 2019

Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 12 ani de zile 
prin compania Global Connect care are 
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario, 
reprezentantul acestei companii este Radu 
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant 
oficial ? Înseamnă că instalarea este 
gratuită pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. Beneficiază de 
instalare gratuită toţi acei care locuiesc 
în zona GTA, Mississauga, Oakville, 
Burlington, Hamilton, Stoney Creek, 
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, 
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo, 
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi 
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia se 
face WiFi sau prin fir la modemul/routerul 
de internet) şi cu cablu HDMI la televizor. 
Aparatul STB vine cu o telecomandă şi din 
această telecomandă se pot selecta cele 30 
de programe româneşti. Pe 4 din aceste 
programe se transmit câte 2 programe şi 
astfel fiecare client beneficiază practic de 
34 de programe româneşti transmise în 
direct din România. Datorită decalajului 
de fus orar, toate emisiunile acestor 
programe sunt înregistrate şi păstrate timp 
de 72 de ore, ceea ce oferă utilizatorului 
posibilitatea de a urmări în reluare oricare 
din emisiunile transmise. Mai exact dacă 
vă aflaţi la servici sau la cumpărături 
şi aţi pierdut o emisiune sau un meci de 
fotbal sau ştirile de la o anumită oră, doar 
trebuie să selectaţi emisiunea dorită din 
urmă cu până la 72 de ore şi puteţi urmări 
emisiunea, o puteţi derula, revedea, opri 
sau derula peste reclame, pentru că pe 
telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 
funcţioneze la un minim de 3,5Mbps şi o 

cantitate minimă 
aproximativă de 
60Gb pe lună 
pentru cazul 
când utilizatorul 
doreşte un minim de vizionare. Au fost 
întâlnite situaţii când clienţii noştri 
deţineau un internet de 20Mbps promis 
de compania de internet, dar la computer 
când s-a făcut un test de viteză la www.
speedtest.net s-a constatat că viteza 
internetului era mult sub această limită 
sau în unele cazuri ajungea să fie chiar 
sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet 
şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, 
este necesar conectarea unui router la 
modemul de internet. Aceste routere nu 
sunt necesare să facă parte din gama celor 
mai scumpe routere.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $79, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $45. Banii sunt USD. Nu 
sunt taxe la aceste sume. Plata se face cu 
creditcard.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, N 24, 
Speranţa TV, National TV, Favorit, Prima 
TV, Kiss TV, Kanal D, U TV, Party TV, 
Look TV, CredoTV, B1 TV, EtnoTv, Taraf 
TV, Trinitas TV, Neptun TV, TVR3, TVR2, 
SPORT 1, Digi Sport, LookPlus, NaşulTV, 
Antena 3, Digi Sport 2, RomaniaTv, 
MiniMax, Music Chanel, Travel Mix, 
Digi24. Aparatul receptionează şi radiouri 
româneşti.

Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
  416.800.0832 sau 519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV

Violeta Day Care
Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de la 1 an 
pâna la 4 ani, între orele 7:30am-5:00pm. Avem 
disponibil 1 loc.

Tel. 519 894 6039
Email: violeta_sindile@yahoo.com
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                  Sâmbătă 11 ianuarie 2019, ora 4pm la
       CENTRUL CULTURAL BANATUL din Kitchener
                 (2150 Bleams Rd, Kitchener, ON, N2E 3Y1)

Publicaţia “Agenda Românească”, Biserica Sf.Ioan Botezătorul, Asociaţia Inginerilor AREC-SOC, 
CmS Global Entertainment, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-

Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţ
ia

 a 
VIX

-a

REVELIONUL
PENSIONARILOR

Capacitatea sălii pentru acest 
eveniment este de 200 de locuri.

PREŢ:
- 30 dolari pentru 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 $30)
- 200 dolari cine NU este pensionar

DIN PROGRAM:

-muzică LIVE cu  GRIGORE 
ZANFIR & Keff Band
                            
MENIU:
-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:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.
Locurile se pot rezerva atât la 
numerele de telefon de mai sus, sau 
la adresa de email.

519-749-8664
519-594-1712
416-800-0832
redactia@agendaromaneasca.com





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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Sâmbătă, 7 septembrie, s-a întâmplat 
ceva extraordinar pentru tenisul 
mondial, un eveniment care a marcat o 
performanţă nemaiîntâlnită în Canada, 
un eveniment care ne inspiră pe toţi 
spre excelenţă. Bianca Andreescu a 
câştigat US Open, şi a devenit prima 
Canadiancă din istorie ce câştigă 
un titlu individual de Grand Slam. 
Ascensiunea ei de anul acesta a fost 
impresionantă. A început anul 2019 la 
nr. 152 în clasamentul WTA, iar după 
victoria de la New York, este acum 
numărul 5 mondial, chiar deasupra 
Simonei Halep, care are numărul 6. În 
martie anul acesta, a câştigat Indian 
Wells în California. În August a jucat cu 
Serena Williams şi a câştigat turneul 
Rogers Cup din Toronto, devenind 
prima Canadiancă în ultimii 50 de ani 
campioană la Rogers Cup. La o lună 
după, a câştigat US Open, învingând-o 
tot pe Serena, pe cel mai mare stadion 
de tenis din lume, de la New York, când 
aceasta din urmă se aştepta să atingă 
recordul mondial, câştigând al 24-lea 
Grand Slam.

Cine este Bianca Andreescu

Bianca este o tânără de 19 ani. S-a 
născut la Mississauga, iar la 7 ani s-a 
mutat în România cu familia, mai precis 
în Piteşti. Părinţii ei, Nicu şi Maria 
Andreescu, sunt nişte persoane de 
excepţie, de la care Bianca a învăţat 
valoarea muncii, perseverenţa spre 
perfecţiune şi pregătirea mentală. La 
Piteşti, ea a început primele lecţii de 
tenis, şi a descoperit pasiunea pentru 
acesti sport. Când Bianca avea 10 ani, 
familia ei s-a mutat din nou în Canada, 

unde ea a continuat şi şi-a perfecţionat 
jocul. A încercat şi fotbal, patinaj, înnot 
şi gimnastică, înainte să-şi aleagă 
tenisul ca sport preferat.

Este o persoană foarte perseverentă 
şi pozitivă. Acesta este al treilea an 
consecutiv al ei la US Open. În primii 
2  ani, nu a trecut de calificări, iar acum 
a ajuns campioană la acest turneu. 
Eşecul nu a descurajat-o, a crezut că 
poate, şi a încercat din nou. Munceşte 
cu sârguinţă pentru fiecare minge. La 
US Open avea câteva bandaje, şi asta 
nu a oprit-o să exceleze, chiar dacă era 
greu. 

Bianca pune mult accent pe pregătirea 
mentală, care devine la fel de 
importantă ca cea fizică. Mama ei a 
învăţat-o să mediteze la vârsta de 
12 ani, şi de atunci, asta face parte 
din exerciţiul de fiecare zi. S-a văzut 
campioană în meditaţiile ei. Ca şi 
motivaţie, de câţiva ani, îşi scrie în 
fiecare an un cec cu valuarea premiului 
mare de la US Open. A menţionat 
în câteva interviuri că rugăciunea 
şi meditaţia o ajută să depăşească 
momentele grele, să se concentreze şi 
să câştige pe marile arene ale lumii. La 
US Open, în timpul jocurilor Biancăi cu 
Taylor Townsend şi Serena Williams, 
publicul ţinea cu americancele, ce era 
de aşteptat. Au fost momente dificile, 
când Bianca auzea zeci de mii de 
oameni din întregul stadion susţinând 
fetele lor. La un moment dat, în finală, 
şi-a acoperit urechile, ca să blocheze 
vuietul mulţimii. I-a trebuit o forţă 
mentală extraordinară în acea clipă, dar 
şi-a redobândit calmul şi a învins-o pe 

Serena. După victoria de la New York, 
şi-a făcut semnul Crucii, mulţumind 
lui Dumnezeu şi dovedind totodată 
credinţă şi tărie de caracter.

Festivitatea #SheTheNorth

Duminică, 15 Septembrie, oficialităţile 
Canadiene i-au organizat o 
festivitate specială în oraşul ei natal, 
Mississauga. A fost o zi de neuitat 
pentru comunitatea românească şi cea 
canadiană, să o sărbătorim împreună 
pe #SheTheNorth, #SheTheChamp, 
#BiancaRising. Oficialităţile prezente 
au fost Primul Ministru al Canadei - 
Justin Trudeau, Ministrul Turismului, 
Culturii si Sportului - Lisa MacLeod, 
Primarul din Mississauga - Bonnie 
Crombie, fostul primar din Mississauga 
- Hazel McCallion şi primarul din 
Toronto - John Tory.
Bianca a primit cheia oraşului 
Mississauga, o stradă a fost numita 
“(Proudly Canadian) Andreescu Way”, 
iar ziua de 16 septembrie a devenit 
ziua Biancăi în Toronto. Trudeau a 
declarat - “Ea este o inspiraţie pentru 
toţi Canadienii, bătrâni şi tineri. Dar, 
ca să fiu sincer, în special o inspiraţie 
pentru tinerii Canadieni, pentru că a 
arătat că tinerii pot face orice.”

Au fost şi mulţi români la acest 
eveniment. Erau steaguri româneşti şi 
canadiene, şi s-a văzut în faţa mesajul 
“Bianca te iubim”.

Fanii Biancăi şi reacţia mondială

Victoria Biancăi a făcut înconjurul lumii. 
În ultimele două luni, mii de fani s-au 

adunat să-i urmărească ascensiunea 
atât pe stadioane cât şi în faţa micilor 
ecrane. Comunitatea românească are 
un grup de fani, pe facebook, care se 
numeşte “The HalepBibis at Rogers 
Cup TO”. Daniela Tănase şi Rucsandra 
Şăulean au creat acest grup. Ele ne-
au ajutat să cumpărăm bilete de grup 
foarte convenabile la meciurile de la 
Rogers Cup. Un alt grup este Ontario 
Romanian Canadian Association, care 
a organizat vizionarea meciurilor la un 
local din Toronto. 

Să nu uităm de un fan foarte important 
al Biancăi, Simona Halep, care este de 
fapt şi idolul ei. După succesul de la 
US Open, Simona a postat pe Twitter: 
“Felicitări, Bianca Andreeescu, pentru o 
performanţă uimitoare şi pentru primul 
tau Grand Slam! România este foarte 
mândră de tine”

Bianca a câştigat o victorie uluitoare 
pentru Canada. Prin exemplul 
din familie, perseverenţă, gandire 
pozitivă, talent, credinţă, multă muncă 
şi antrenamente, a devenit prima 
persoană din istoria Canadei ce a 
câştigat un Grand Slam la individual. La 
evenimentul #SheTheNorth, a declarat 
“Dacă eu reuşesc, dacă Serena 
(Williams) reuşeşte, daca Roger 
(Federer) reuşeşte, dacă Raptors 
reuşesc, şi tu poţi ! ”

Îi dorim aşadar Biancăi, ce reprezintă 
o mândrie pentru România şi Canada, 
să-şi continue cariera strălucită, şi să 
inspire întreaga lume !

Tereza Nedelescu, Toronto

BIANCA ANDREESCU - cea mai 
strălucitoare stea din tenis   

#SheTheNorth
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sunt posibile unele stări de 
nervozitate excesivă, cauzate de prezenta 
lui Uranus în Peşti. Dragoste: O perioadă 
liniştită, frumoasă, în care relaţia cu 
partenerul de viaţă merge foarte bine. 
Financiar: Ar fi bine să fii prudent şi să 
încerci să-ţi reduci cheltuielile.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Unele probleme vechi pot 
cunoaşte acum o lentă revenire la normal. 
Dragoste: Dacă nu ai încă un partener, 
vei resimţi singurătatea mai profund ca 
oricând. Financiar: Posibil să primeşti nişte 
sume promise încă de luna trecută.

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: Eşti cu gândul la o afacere sau la o 
investiţie deosebită, care te entuziasmează.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Scapi de o problemă de sănătate 
care te preocupă la maximum. Dragoste: 
Ţi se pare că te minte, dar nici tu nu eşti 
sinceritatea întruchipată. Una gândeşti şi 
alta spui. Financiar: Ţine minte trei cuvinte: 
cumpătare, echilibru, acumulare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic nou în privinţa stării tale 
de sănătate, lucrurile se menţin pe un teren 
stabil. Dragoste: Nu uita cuvântul cheie al 
acestei perioade: iniţiativa. Financiar: Banii 
sunt suportul multor evenimente fericite, 
deci gândeşte-te cum să-i foloseşti pentru 
a-ţi oferi o bucurie.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu coloana 
vertebrală sau inima, aşa ca încercă să fii 
prudent. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia cu partenerul de viaţă 
datorită pretenţiilor tale exagerate. 
Financiar: Pe termen scurt se întrevăd 
destule probleme din lipsa banilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
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: Şi în privinţa banilor 
te afli printre cei privilegiaţi, pentru că se 
poate vorbi de sume mai mari, de investiţii 
deosebite.

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 
simţi cu un pic mai bogat ca ieri, ceea ce îţi 
dă încredere.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite care 
să-ţi afecteze sănătatea. Dragoste: Primeşti 
vestea mult aşteptată sau răspunsul de care 
depindea liniştea ta interioară. Financiar: 
Banii sunt pe un nivel calm, fără a te avânta 
în cheltuieli prea mari.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei masuri de pe acum, 
poţi să-ţi asiguri sănătatea pe termen lung. 
Dragoste: Trecutul mai are încă un rol în 
sufletul tău. Financiar: Banii sunt planul 
celor mai serioase decizii, pentru ca nu 
poţi lăsa la voia întâmplării veniturile şi 
cheltuielile.

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. 
Dragoste: Trăieşti momente romantice şi 
fericite alături de persoana iubită. Financiar: 
Jupiter se menţine în mişcare retrogradă 
ceea ce îţi generează probleme financiare.

PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Eşti în formă bună, sănătatea nu-ţi 
dă dureri de cap. Dragoste: Dacă sunteţi un 
cuplu solid, obişnuit deja cu vicisitudinile 
vieţii, veţi depăşi fără probleme un moment 
critic. Financiar: Ai toate şansele să primeşti 
o propunere profitabilă, merită să-i acorzi 
atenţie maximă.

D & G
Skin Care
and Laser

106B-525 Belmont Ave W
Kitchener, ON N2M 5E2

clinic@dgskincarelaser.com
(519)-208-1523

dgskincarelaser.com

TEN CU TULBURĂRI DE KERANITIZARE
PIGMENTAȚIE
TEN SENSIBIL ȘI IRITAT
CUPEROZĂ
ACNEE

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Pentru informaţii şi rezervări:
https://www.facebook.com/graiulromanescwindsor.canada/
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Dragi prieteni, 

Va invitam cu drag la Gala AREC 
2019, ediția a 14-a, care va avea 
loc în data de 26 Octombrie 2019 
începând cu ora 6:00pm la  Riviera 
Events and Convention Centre, 
2800 Hwy 7, Concord, ON L4K 
1W8. 

Într-un cadru festiv și elegant vom 
sărbători succesele profesionale 
și personale ale membrilor 
comunității românești din Canada 
și ale copiilor noștri. 

Organizația AREC a fost înființată 
în 2003 de un grup mic de 
ingineri cu scop de networking 
și dezvoltare profesională, și a 
evoluat la un număr de peste 
500 de membri și peste 2000 de 
simpatizanți abonați la AREC 
newsletter. Organizația astăzi este 
deschisa tuturor profesiilor, nu 
numai inginerilor și este cea mai 
puternica asociație profesională 
românească în America de Nord. 

Gala AREC, care a ajuns anul 
acesta la ediția a 14-a, este un 
eveniment care a devenit o tradiție 
în societatea romano-canadiana 

și am fost întotdeauna onorați de 
participarea unor personalități 
române și canadiene, ceea ce se 
va întâmpla și anul acesta.

Între orele 8-9pm, după gustări, 
va avea loc partea formală 
a evenimentului, în care 
vom sărbători succesele din 
comunitatea noastră.
Ediția din acest an este organizată 
în colaborare cu Adrian Calagiu - 
5 Star Entertainment, într-o sală 
elegantă, cu un meniu de calitate 
și cu un program oferit de solistul 
Gilmaro, și de apariția specială a 
unui duo de excepție format din 
Florin Clonta la saxofon și Davor 
Jordanovski la clape. 

Biletele s-au pus în vânzare pe 
website-ul asociației și detalii 
suplimentare găsiți la adresa: 
http://www.arec.ca/events/gala-
dinner-arec-2019
Prețul unui bilet este de $110/
persoană, și trebuie rezervat 
în avans. Nu se vând bilete la 
intrare și nu se primesc persoane 
în ultima clipă, sau după ce s-a 
atins capacitatea maximă a sălii. 
În ultimii ani evenimentul a fost 
SOLD OUT cu trei săptămâni 

înainte. 
Toți participanții la gală sunt 
acceptați automat ca membri 
ai asociației fără a plăti o taxă 
de membru suplimentară și 
pot beneficia de participarea la 
celelalte evenimente și seminarii 
organizate de AREC, precum și 
de asigurarea de grup a membrilor 
AREC cu compania Economical.

Ne face o plăcere deosebită 
să avem alături de noi studenții 
full time de origine română de 
la orice facultate și cu ajutorul 
sponsorilor asociației oferim 
pentru ei bilet redus la $20/student 
în locurilor disponibile pentru 
studenți. Cei care au graduat 
în 2019 sunt invitați speciali cu 
bilet gratuit. Pentru confirmare, 
toți studenții trebuie sa trimită 
email la președintele asociației 
- President@arec.ca cu numele 
facultății pe care o frecventează 
sau care au absolvit-o. 

Credem ca networking-ul și 
participarea la Gala AREC este 
și mai importantă pentru cei care 
sunt în situații dificile și caută de 
lucru, sau cei care sunt noi veniți în 
Canada. De aceea tot cu ajutorul 

sponsorilor oferim persoanelor fără 
serviciu și noilor veniți cu mai puțin 
de 3 ani în Canada, bilet redus la 
$70. Contactați va rog președintele 
asociației la President@arec.ca 
dacă considerați că vă calificați să 
obțineți acest bilet redus. 

Aceasta gală și toate activitățile 
nu ar fi posibile fără ajutorul și 
susținerea sponsorilor noștri 
cărora le mulțumim și pe această 
cale. Lista lor o puteți găsi la pagina 
http://www.arec.ca/sponsors/ și 
apreciem dacă le oferiți șansa de 
a face business cu ei. 

Pe pagina evenimentului la 
http://www.arec.ca/events/gala-
dinner-arec-2019 puteți găsi 
toate informațiile și beneficiile 
pachetelor de sponsorizare pentru 
asociația AREC și pentru informații 
suplimentare puteți contacta unul 
dintre membrii executivului. 

Vă așteptăm cu drag la Gala 
AREC, care sperăm, ca în fiecare 
an să devină cea mai reușită de 
până acum! 

Sa ne vedem cu bine! 
Executivul AREC

GALA AREC 2019 
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

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

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

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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.

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: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

416-800-0832 sau  519-594-1712

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

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

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga 
Beach, Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, 
Ottawa, Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, 
(max. 6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid 
profesional şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau 
email la: plimbari2000@yahoo.com
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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

Izvodul, dinspre curgeri, ca înspre vârf întrebu-l,
Dar nu cu vorba moartă, cum dăscălesc vlădicii,
Ci cu fiorul sacru al sângelui și-al fricii.
De ce, de robul humei, îți tot declini Horebul?

Îți iei plus optu-n haos, și golu-mi lași, Tu făr’
De gard cum vrea ceairul, scrii rațiuni în toate!
Te-nsâmbură lumina-n apus plin de carate,
De Te-am zărit în undă mi-o tulburi cu un nufăr.

Dincolo-i mai dincolo! La mii de cârji, strict - drumul!
Nici soarelui averea n-ai dăruit întreagă.
Deplin, Te-arată noaptea, a întru a se roagă!
Tot ce Ți-am scris cu pana, a fost pe vânt, ca fumul,

Că numai doar Iubirea prin Dumnezeu Te suie:
Te-am înhămat, căruței de lemn, cu patru cuie!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI

Servicii de 
             Emigrare
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de 
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă 
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat 
solicitărilor dvs la tel:

1-647-855-2112
sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS, VHS-C si casete 
video din sistemul european pe DVD sau USB la 
preţul de $20/ora-inregistrata. Tel: 519-594-1712.

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

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

Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
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)
www.scoalaromana.ca
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).

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

ANGAJĂM 2 ŞOFERI cu maşină proprie 
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru 
zona Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 
7-9 ore, iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 
2200-2400 dolari pe lună). Pentru informaţii sunaţi la: 
647.982.2404
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 $170, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2010 HONDA FIT LX
($ 5690)

190000Km, Safety, 
Very Well Maintained,  

E-Test, Certified, 
Warranty, Very Clean, 

Car Proof, A/C, Safety, 
No Accident, No Rust, 

Rust Proof, Winter 
Tires On The Rims 

Extra, Aluminum Rims.

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

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)
-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

Cautam soferi cu categoria A-Z
pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto 
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.



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

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 *

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.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente, 
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul 

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


