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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

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

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

Dr.Paul Sofrone

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

REVELIOANE ROMÂNEŞTI
LONDON - pag.12

NIAGARA - pag.7

KITCHENER - pag.4

programare la

519-578-9670.

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm
Titular permis de Quebec

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
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www.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări
voiaj
Vacan�e
Viorica

514-799-7397

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

Poţi să mă înşeli,
dar te rog să nu sforăi
- ultima parte -

Dacă ar exista un cod penal al cuplului,
adulterul ar fi abia pe la alineatul 286.
Problemele care ne fac viaţa ferfeniţă
sunt nişte mărunţişuri. Uneori, sughiţatul
e mai enervant decât minciuna.
Ana şi Manole (nu întrebaţi!) sunt doi
prieteni de-ai mei care au fost căsătoriţi
mulţi ani şi au fost ciufuţi şi mai mulţi
ani. Pe ea a cam deranjat-o un pic faptul
că într-o zi - întorcându-se de la maică-sa,
din provincie, cu două zile mai devreme
decât preavizul - a găsit un bonus din
partea casei. În patul conjugal, Manole
îmblânzea pasional o iepşoară blondă care
era, absolut întâmplător, prietena cea mai
bună a Anei. Aşa i-a zis şi Manole: ştii că
e cea mai bună, nu m-am putut abţine! Anii
au trecut, contuziile şi politraumatismele
cranio-cerebrale au expirat, iar Ana lui
Manole ăsta a iertat totul, ca o sfântă care
ştie că mariajul pluteşte cu mult deasupra
incidentelor trecătoare. Totuşi, după 23 de
ani de căsnicie silnică, prizoniera a evadat.
Şi nu pentru că Manole găsise alte bune
prietene de familie cu care să împărtăşească
poveşti şi trădări de viaţă, ci pentru că se
săturase să îndure chinuri inimaginabile,
cum ar bunăoară faptul că el ţinea câte-o
scobitoare-n gură până când lemnul se
umfla şi nu mai putea s-o scoată dintre
molari (abia atunci realiza că e cazul să
renunţe la săpături, fie şi temporar). Anei
nu i-a trecut prin cap să-i cumpere scobitori
de plastic, în schimb i-a trecut prin cap să
divorţeze. La dosar, a mai adăugat nişte
amănunte palpitante din viaţa de familie,
cum ar fi faptul că Manole avea un sertar
cu şosetele pentru piciorul stâng şi un sertar
cu şosetele pentru piciorul drept. Legenda
spune că psihoterapeuţii au făcut licitaţie ca
să-şi dea teza de doctorat pe acest subiect

dramatic.
De-aia n-are vorba coadă
Ştiţi că noi, femeile, nu comandăm niciodată
cartofi prăjiţi, ca să nu ne îngrăşăm. Soţii
noştri comandă cartofi prăjiţi, pentru că ei
au voie să se îngraşe, fireşte. Cred că am
pierdut cel puţin două relaţii trainice fiindcă,
după ce spuneam că nu vreau garnitură la
grătarul meu alcătuit din tofu, chelnerul
le aducea însoţitorilor mei o căpiţă de
cartofi prăjiţi, din care ciuguleam şi eu,
când credeam că nu le pasă, nu observă sau
li se pare nostim. Ei nu se amuzau deloc,
spuneau că e un obicei foarte enervant. Unul
mi-a zis de la obraz: ”De ce nu-ţi comanzi
şi tu cartofi, dacă-ţi plac atâta?”. Mârâia
ca un pitbull trezit din somn de o pisică
proastă. În acel moment, puteam să spun
orice: ”Ieri m-am culcat cu frate-tu” - nu-i
păsa, nu auzea, că număra cartofii prăjiţi din
farfurie, alarmat de parcă erau insulina de
care atârna viaţa lui. Pe urmă, însă, le-am
dat dreptate celor care s-au enervat că le
subtilizam cartofii din strachină. Am avut o
cohortă de amici alături de care nu puteam
ieşi să mănânc la cârciumă, pentru că erau
incapabili să opteze pentru un singur fel
din meniu. Spuneau: ”Hai să luăm fiecare
câte ceva şi să împărţim”. Eu nu vreau să
împart nimic, nu văd de ce sunt obligată să
mănânc şaişpe îmbucături diferite de carne,
când am cerut şaişpe feluri de îmbucături la
fel. Evident, de câte ori miorlăiam asta, se
uitau toţi la mine ca la un usturoi vorbitor.
Un alt amic mi-a spus că n-o mai suportă
pe iubita lui, fiindcă vorbeşte de parcă i-ar
tăia cineva cuvintele, ca pe unghii. Săraca
era fată bună, doar că n-o auzeai decât
cu vorbe fără coadă: ”Ce rochie drăgu!”,
”Ce maşină frumu!”, ”Mulţu pentru prăji,
iubi!”. Omul n-a mai putut îndura rafala

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

de cioturi verbale. L-am sfătuit să-i spună
fetei, sincer, tot ce-l deranjează. Mi-a spus
că a încercat, i-a vorbit într-o seară mult
despre asta, cu eufemisme şi menajamente,
după care ea a pus botic, a lăcrimat, l-a
pupat pe nas şi i-a spus: ”Oh, ce necă şi ce
supă (sic!) eşti, iubi!”.
Mâna destinului pocneşte
Credeţi sau nu, există în ţara asta un cuplu
care s-a despărţit pentru că el îşi trosnea
degetele. Cu fiecare falangă care-i pârâia lui,
iubita era tot mai tristă. Nu putea să asiste la
aşa ceva, i se părea un zgomot sinistru, ca
o mobilă bântuită de fantome (cum numesc
unii dulapurile care se umflă de la umezeală
sau se subţiază de la uscăţeală). I-a spus
cu frumosul: dacă-ţi mai trosneşti mâinile,
te-a luat dracu! El s-a justificat că tocmai
insistenţa cu care ea obstrucţiona libertatea
lui de exprimare osoasă îl face să fie şi mai
ispitit de acest gest. Şi astfel, un Romeo
cu oase ca nişte crăci şi o Julietă cu gura
ca o bormaşină şi-au găsit tragicul sfârşit.
Deznodământul acestei poveşti de iubire
e foarte emoţionant. Ea s-a măritat cu un
tip care a înşelat-o cu tot ce avea puls - dar
era un gentleman, nicidată nu-şi trosnea
mâinile. El s-a însurat cu o fată care îşi
trosnea mâinile, la rândul ei. ”N-am cum să
mă abţin de la sforăit, dragă”, i-a explicat
Cătălin un adevăr ştiinţific soţiei lui, Aura.
Ea nu înţelegea cum se face de el nu se
trezeşte de la propriul horcăit nocturn. I-a
spus chiar că ar fi cazul să treacă pe la orelist,
fiindcă face ca o drujbă rusească şi pare
surd. În fiecare dimineaţă, aşezat cuminte în
faţa acestor reproşuri, Cătă susţinea că el nu
sforăie atât de rău în niciun caz, pentru că ar
fi imposibil din punct de vedere fizic să nu
se trezească din cauza roiului de decibeli.
Prin urmare, într-o noapte, ea a folosit

reportofonul din dotarea familiei spre a-l
înregistra, pe când respira ca un motor de
tăiat lemne. Când inspira, suna ca un pistol
mitralieră. Când expira, suna ca un fluier de
arbitru obsedat de cartonaşe. Atunci, sfâşiat
de cumplita revelaţie, el a spus că acesta e
un reflex independent de el, iar dacă ea e
într-atât de ticăloasă, încât să-i scoată pe
nas sforăitul (culmea ironiei), atunci facă-se
voia cui s-o face! Când au divorţat măiastru,
Aura a aflat că soţul ei avea o problemă cu
jocurile de noroc şi singura lui baftă era
faptul că momentan avea balanţa pe zero
– cât pierduse ca prostul, atâta câştigase ca
deşteptul, la loc. Când rudele şi prietenii
i-au dezvăluit acest groaznic detaliu secret
din viaţa omului ei, Aura a înţepenit preţ
de câteva secunde. Ulterior, s-a dovedit că
asta se întâmplase doar fiindcă i se pusese
un cârcel. Apoi, a ridicat din umeri, a spus
că pokereala lui Cătălin n-o afectase în
niciun fel, dar era incapabilă să mai doarmă
lângă un om care umilea orice AN-225 de
transport strategic, când trăgea la aghioase.
Seinfeld şi-a părăsit o iubită fiindcă aia
mânca mazărea bob cu bob, înţepa cu
furculiţa câte-o gămălie verde şi-o ducea la
gură. Niciodată nu lua două bobiţe deodată,
probabil ca să nu-şi traumatizeze omuşorul.
Noi, în calitate de telespectatori fideli,
ne-am luat libertatea de a părăsi oameni
minunaţi fiindcă nu mănâncă minunat. O
tipă îşi bârfea soţul non-stop fiindcă ţinea
lingura ca pe un plici, asta în condiţiile în
care ţinea periuţa de dinţi ca pe o lingură.
O mai scotea din minţi faptul că, deşi omul
avea două facultăţi, băga un pic mâna-n
farfurie, când ultimele banchize de mâncare
nu se căţărau de bunăvoie pe tacâm.
Simona Catrina

FESTIVAL EMINESCU

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
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

‘’Biserica Sf. Ioan Botezătorul’’, ‘’Cenaclul literar ‘’Florica Bațu Ichim’’, ‘’Grupul
de dansuri AROY’’, ‘’Școala publică de limbă română Forest Heights’’ și ‘’Școala
de limbă română St.Louis Adult Centre’’ din Kitchener organizează duminică 19
ianuarie, ora 5:00 PM, tradiționalul FESTIVAL EMINESCU, la ‘’Centrul Cultural
Românesc - Banatul’’. Intrarea gratuită!
Pentru mai multe informații puteți lua legătura cu Pr.Dr. Dumitru Ichim la telefon
519-576-8953.
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KITCHENER
“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă
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Cină Vânătorească
pe data de 8 Februarie 2020, orele 7pm, la Polish Legion
(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)

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

Entertainment.
Preţul biletelor:
$25 pentru copii între 5 şi 12 ani
$65 pentru toate persoanele peste 12 ani
Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 647 883 7037
- Nicolae Boboc 226 647 6572
- Costin Ograda-Bratu 519 591 8972
Vă aşteptăm cu drag.

Adunarea generală
ARTA

Asociatia ARTA va invita la adunarea generala care va avea loc, simbata 25 ianuarie la ora 14
la urmatoarea adresa: 119 Dalewood Dr in Kitchener.
Agenda/Ordinea de zi a Adunarii generale ARTA 2020
14:00 PM Activitatea Asociatiei pe anul 2019 - Dare de seama prezentata de Paulina Popescu,
presedinte.
14:15 PM Situatia anului financiar 2018-2019.
14:25 PM Activitatea dansatorilor prezentata de Lucian Bradea responsabil cu dansurile.
14:30 PM Alegerea noului Executiv - Candidaturi se primesc pina in ziua sedintei.
Veniti sa alegeti si sa fiti alesi! Executivul ARTA are nevoie de oameni entuziasti si plini de idei
pentru a promova comunitatea noastra. Anul acesta se implinesc 20 de ani de cind s-a infiintat
asociatia.

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

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
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Revelionul 2020 organizat de Asociatia
Romanilor din Triunghiul de Aur - ARTA
- in somptuoasa sala St. George Hall
din Waterloo a avut un adevarat succes,
fiind considerat de participanti ca unul
dintre cele mai reusite ale asociatiei.
Invitatul nostru de onoare Gilmar si
D.J Constantin au creat o atmosfera
antrenanta. Surpriza serii a fost talentata
soprana Anca Toma Scarr care ne-a
oferit un vibrant medalion de opera.
Oaspetii s-au delectat cu un meniu
excelent compus din produse romanesti,
la un pret rezonabil. Evenimentul, numai
pentru adulti, s-a terminat in jurul orei
3.30 A.M. pe 1 ianuarie 2020. ARTA,
care este o organizatie not for profit,
va multumeste ca ati petrecut cu noi la
cumpana dintre ani.

9 Ianuarie * Nr.291

Revelionul 2020 organizat de Asociatia
Romanilor din Triunghiul de Aur - ARTA

Paulina Popescu - Presedinte Asociatia
ARTA

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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VORBESC
ROMÂNEŞTE

Violeta Day Care
Grădiniţă

cu Program între orele 7:30am - 5:00pm.

Email:

Tel. 519 894 6039

violeta_sindile@yahoo.com

Structural Design and
Building Permit applications

Drafting

Design

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

Contact us for a free quote!
North Drafting and Design Inc.
Nick Ichim, P. Eng.

905 990 8700
email: info@ndesign.ca
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KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”

Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA
VÂNĂTORILOR
15 februarie 2020
ora 7:00pm

În preţul biletului este inclusă o cină
vânătorească compusă din supă de
fazan, gulaş de căprioară, friptură de
pui cu piure de cartofi, şi prăjituri. Ceai
şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul
Hi-Trend vor prezenta un program de
dansuri etno.
Ionică Ardeleanu

Ionică Ardeleanu – Live!

Preţul Biletelor:
-

$25/persoană

-

$60/persoană

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

-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.
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!

519-570-0172

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

mcarabas@gmail.com

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

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Tel: (519) 886 7300 ext 5
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

pentru copii 3-12 ani

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
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NIAGARA

Niagara s-a aflat dintotdeauna in topul
preferintelor turistilor canadieni si straini
datorita caracterului unic dat de clima blanda,
minunile naturale si nivelul ridicat de trai.
Romanii canadieni vin adesea sa se plimbe
si sa viziteze cu rudele si prietenii veniti din
Romania. Dar recent, ne bucuram sa asistam
la un adevarat si binevenit boom economic
si social datorat unei migratii masive a
rezidentilor din Toronto si din alte zone pentru
a se bucura de calitatea vietii din Niagara si din
aceast punct de vedere, perspectiva cresterii
cantitative si calitative a vietii comunitare
romanesti din Niagara este iminenta si
incurajatoare. Cum se stie deja, in micuta dar
inimoasa noastra comunitate suntem bucurosi
sa avem un numar de voluntari dedicati si
creativi, mereu dispusi sa-si puna timpul si
resursele materiale in slujba pastrarii traditiilor,
culturii si limbii romane, mereu sarguinciosi
spre a crea bucurie, intelegere si simtire
romaneasca pentru membrii comunitatii din
Niagara si GTA.
Sfarsitul de an 2019 ne-a prins activi si ocupati
cu acest gen de actiuni si lasam fotografiile de
la celebrarea Zilei Nationale din 1 Decembrie,
sau de la Mos Niculae, sau de la Sarbatoarea
Craciunului si a Revelionului sa vorbeasca de
la sine despre noi, actiunile noastre, valorile pe
care le promovam si mai ales despre spiritual
nostru comunitar.
Se stie ca la actiunile comunitatii noastre sunt
bineveniti toti cei care vor sa participe, fie
rezidenti, fie vizitatori si ca aceste actiuni sunt
promovate public pe paginile de facebook @
RomaniNiagara sau @Comunitatea Romana
din Niagara. Ce poate nu se stie, este de
mentionat ca toti sunt bineveniti daca se afla
in zona si sa spuna o rugaciune duminica sau
de sarbatori la Biserica Romaneasca din 4992
Huron Str, Niagara Falls sau ca-si pot planifica
evenimente religioase (nunti, botezuri) sau
laice (aniversari, comemorari) in sala sociala a
bisericii recent renovata si pot beneficia gratuit
de sfatul si ajutorul nostru doar scriindu-ne
pe retelele sociale sau pe adresa de e-mail
romaniancommunityofniagara@yahoo.ca.
Folosim acest prilej sa multumim tuturor
voluntarilor, sponsorilor si participantilor
la actiunile noastre, sa le uram sanatate,
prosperitate, liniste si pace in anul nou si sa ii
asiguram ca vom ramane neobositi in intentia,
simtirea si faptele noastre romanesti.
La Multi Ani, tuturor!
Ruxandra Nicolescu – Presedinte Romanian
Community of Niagara
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Sfârşit de an 2019 la Niagara

KITCHENER

REVELION 2020 în Kitchener - organizat de
Dj Chica & EVENT Resource

Marti 31 decembrie 2019, Felicia
şi Sorin Stepan au organizat în
Kitchener petrecerea de Revelion,
la Centrul Cultural Român Banatul.
Cei peste 275 de participanţi au avut
parte distracţie până spre dimineaţă,
tombolă cu premii consistente,
un program artistic cu Ansamblul
Hora din Kitchener, un moment
tradiţional românesc (Capra) şi
un grup de Belly Dancers. Diferite
momente video din timpul petrecerii
au fost transmise LIVE pe pagina
publicaţiei Agenda Românească.
Felicitări organizatorilor! Următorul lor
eveniment va fi Ziua Femeii - 8 Martie.
Amanunte pe pagina de facebook:
Felicia Stepan.
Foto şi Video: Radu Secăşan

KITCHENER

REVELION 2020 în Kitchener - organizat de
Dj Chica & EVENT Resource
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TORONTO

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DIN TORONTO
Scoala Romaneasca din Toronto
(locatia: (100 Underhill Dr.,
Toronto),
isi asteapta micutii
scolari in noul an, pe 11 ianuarie
2020. Va promitem ca vom
avea multe activitati placute si
interesante! Astfel, in luna ianuarie
il vom sarbatori pe Mihai Eminescu,
luceafarul
poeziei
romanesti,
nascut la 15 ianuarie 1850. Ca in
fiecare an, vom citi si scrie o parte
din poeziile marelui poet, cum ar fi:
Somnoroase Pasarele, Revedere,
Luceafarul si altele.
Iar in preajma zilei de 24 ianuarie
vom sarbatori Mica Unire a
Principatelor
Romane
sub
domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
Asadar, copiii vor invata despre
importanta acestei uniri in crearea
Romaniei, vor recita, canta si
dansa Hora Unirii. Holul scolii va
rasuna, si in acest an, de glasurile
cristaline si pasii de dans ai copiilor
romani pe Hora Unirii.
Si tot pe 11 ianuarie 2020 vor incepe
si cursurile pentru copii organizate
de asociatia parintilor de la Scoala
Romaneasca din Toronto:
- Cursul de Dans si Folclor
- Cursul de Chitara.
Va asteptam cu drag la Scoala
Romaneasca din Toronto pe 11
ianuarie 2020!
Prof. Cristina Mares, Toronto

KITCHENER

Vă invităm să sărbătorim împreună

Ziua de

8 MARTIE

Tradiție sau nu, este încă o
ocazie să ne întâlnim, să ne
veselim și să petrecem într-o
locație românească, departe
de meleagurile natale, unde
această zi este sărbătorită cu
mult fast.
În semn de cinstire și prețuire,
Doamnele și Domnișoarele vor
fi întâmpinate, pe covorul roșu,
cu un pahar de șampanie, întrun decor deosebit!

Bilete prin E-transfer la
contact@eventresource.ca.
Contact:
Felicia Stepan 519-590-1088
(WhatsApp, Viber), Facebook
messenger
(la
acest
eveniment), e-mail:
contact@eventresource.ca

Deși ne lăudăm (într-un fel
sau altul) cu ce oferim, până
la urmă, invitații noștri, cei
Preț promoțional $40 până la care reprezentați comunitatea
data de 31 ianuarie 2020, $45 românească, Dumneavoastră
după această dată. Mâncarea sunteți cei care dați tonul,
strălucirea și contribuiți la
este inclusă în preț.
evenimentului
Cash bar, cu prețuri accesibile. succesul
și pentru asta vă suntem
Divertisment: muzică video, cu recunoscători încă de pe acum!
o selecție variată și (sperăm
noi) pentru toate gusturile. De
asemenea, Aura Balasa ne va Eveniment organizat de:
încânta cu un moment artistic. Dj Chica & EVENT Resource

AGENDA ROMÂNEASCĂ

9 Ianuarie * Nr.291

pag.11

DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Mergi la medic pentru o
consultaţie aprofundată. Te vei simți mai
bine după ce vei afla rezultatele. Dragoste:
Nu romantismul contează acum cel mai
mult pentru tine, ci respectul dintre voi.
Financiar: Acum după sărbători fii atent să
nu-ți provoci o gaură în buget!
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Deşi te tratezi pentru o durere,
de fapt boala se află în altă parte, deci n-ar
strica o analiză mai aprofundată. Dragoste:
Te eliberezi de nişte gânduri care nu faceau
bine relaţiei voastre şi parcă începi şi tu să
vezi partea bună a lucrurilor. Financiar: Vei
beneficia de o creştere a veniturilor indirecte
şi vei face faţă tuturor cheltuielilor.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O problemă mai veche dă
semne de vindecare şi revenire la normal.
Dragoste: Fii pregătit să trăieşti evenimente
tandre, de un romantism aparte, ce te vor
face să spui că eşti fericit, că iubeşti şi eşti
iubit aşa cum ai visat. Financiar: Nu eşti
printre cei favorizaţi în privinţa banilor,
deci încearcă să fii prudent şi echilibrat în
cheltuieli.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Riscul fizic este prezent cu
posibilitatea unor incidente generate de
propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: Eşti
gata să-ţi asumi responsabilităţi, îţi iei
angajamente mature prin care demonstrezi
partenerului că vrei ceva de viitor.
Financiar: Investeşti mult în confortul
casei sau pregăteşti nişte renovări.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai
mult în natură, vei simţi că ai mai multă
energie şi nu vei mai fi preocupat de boli.
Dragoste: Consideri că e mai bine săţi păstrezi luciditatea şi să aşezi în prim
plan valori raţionale. Financiar: Banii îți
sporesc, finanțele sunt pe un teren bun.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Starea de sănătate este pe teren
sigur, nu se petrece nimic nou care să te
ia prin surprindere. Dragoste: Fereşte-te
să spui vorbe mari la mânie! Financiar: La
nivel financiar situația se prezintă bine. În
perioada următoare nu se produc tranzite
semnificative care să-ți influnțeze starea
materială.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eventualul disconfort pe care îl
ai are la bază mai degrabă o indispoziţie
psihică decât una fizică. Dragoste:
Apreciezi mai mult faptele, angajamentele,
responsabilităţile asumate reciproc, decât
vorbele dulci şi declaraţiile siropoase.
Financiar: Fii cu ochii pe portofel şi nu te
lăsa păcălit!
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa pradă anxietății
datorită simptomelor ciudate care îţi dau
târcoale, cel mai bun lucru e să mergi la
un consult. Dragoste: Ai parte de momente
deosebite alături de persoana care te atrage,
cum ar fi întâlniri tandre şi senzuale.
Financiar: Banii pot fi acum o sursă de
insatisfacție, pentru că te-ai aşteptat la niște
sume care nu sosesc.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile
temerare, conflictele şi excitantele.
Dragoste: Îi pui inima pe jăratec celuilalt
şi, pentru că eşti atât de capricios în
manifestarea sentimentelor, îl vei face să se
îndoiască de tine. Financiar: Încearcă să fii
mai prudent când vine vorba de cheltuieli.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te poți bucura de o sănătate
bună atâta timp cât ești iresponsabil cu
propriul corp. Dragoste: Nu se petrece
nimic extraordinar la prima vedere, însă
poți să fi sigur că în profunzime lucrurile se
maturizează. Financiar: Scapi de o povară
financiară grea, o datorie sau o promisiune,
care te-a ţinut blocat o perioadă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: E sezonul gripei, n-ar fi rău să
iei niște măsuri suplimentare de protecție:
vaccin, odihnă, mâncare echilibrată.
Dragoste: Formaţi o pereche excelentă,
care ştie să valorifice la maximum fiecare
clipă petrecută împreună. Financiar: Nu
cheltui în mod exuberant, mai scoate din
coş înainte de a ajunge la casă, şi pune bani
deoparte.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Un comportament impulsiv,
orientat spre excese n-are cum să nu-și pună
amprenta asupra sănătății. Dragoste: Dacă
profiți de romantismul acestei perioade, te
vei regăsi pe tine insuţi. Financiar: Ai fler
pentru a cheltui exact unde şi când trebuie!

*OFERTA SPECIALA CU OCAZIA*
LA FIECARE $100 CHELTUITI
NOI VA OFERIM UN

D&G
Skin Care
and Laser
106B-525 Belmont Ave W
Kitchener, ON N2M 5E2

(519)-208-1523

clinic@dgskincarelaser.com
dgskincarelaser.com

VOUCHER CADOU
IN VALOARE DE $30

TRATAMENTE FACIALE:
ACNEE

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

CUPEROZĂ
TEN SENSIBIL ȘI IRITAT
PIGMENTAȚIE
TEN CU TULBURĂRI DE KERANITIZARE

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

REGENERARE CUTANATĂ
LEZIUNI VASCULARE
TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA VERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNE ALE PIELII

ÎNDEPĂRTAREA RIDURILOR SUPERFICIALE
EPILARE DEFINITIVĂ

TAXVERA
BOOKKEEPING

Professional Tax & Bookkeeping Services

cell. 519.993.6647

fax.866.595.7258

- Veronica Luca taxvera@yahoo.com
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Cumpana dintre ani a fost
sarbatorita de o parte din membri
comunitatii romanesti din London
si imprejurimi impreuna cu
Romanian Club of London.
Petrecerea, la care s-au adunat
peste 170 de participanti, a fost
marcata de entuziasmul si bucuria
tuturor celor prezenti.
Meniul variat, vinul de calitate,
decoratiile
festive,
muzica
excelenta selectata cu pricepere
de DJ Boga, gazduirea primitoare
oferita de Clubul German, toate au
contribuit la o seara excelenta, in
care dansul si voia buna au fost la
loc de cinste.
RCL multumeste participantilor
si voluntarilor si ureaza tuturor
sanatate, liniste sufleteasca si un
an nou presarat cu multe bucurii!
La multi ani 2020!
Rodica Murariu, London / Ontario
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Revelion Românesc în London

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

MADEIRA

o insulă exotică din Atlantic

Madeira este situată la 980 km
de Lisabona şi 600 km de Maroc,
fiind numită şi “Insula Florilor” sau
“Plămânul Atlanticului”. Insula aparţine
Portugaliei măsurând 55 km lungime
şi 22 km lărgime având 240.000 de
locuitori. Este o insulă vulcanică cu un
climat idilic, un relief atipic şi un evatail
de microclimate. Punctul culminant
al insulei este Pico Ruivo 1862 metri
înălţime.
Peisajele sunt de nedescris, păduri de
pin, măslini milenari, jungla cu ferigi
imense, cactuşi, într-un cuvânt puţin
exotism în inima Europei.
Insula Madeira a fost descoperită în
anul 1419. Gonçalves Zarco, Tristao
Vaz Teixeira şi Bartolomeu Perestrelo
au sosit pe această insulă cu păduri
impenetrabile şi s-au stabilit aici, la
fel şi nobilimea împreună cu servitorii
lor. Până în sec 15 peisajul agricol
era dominat de câmpurile de porumb,
solul fiind foarte fertil, recolta depăşea
nevoile de consum ale populaţiei locale
având un excedent de 65%.
În sec 15 a fost introdusa cultivarea
trestiei de zahăr, numită şi “ouro
branco” (aurul alb). Trestia de zahăr
a fost importată din Sicilia devenind
o sursă de venituri excelentă. Oraşul
Funchal a fost centrul mondial al
trestiei de zahăr şi motorul principal al
economiei Madeirei. În 1472 zahărul
din Madeira a fost exportat direct în
Flandra. Producţia de zahăr a atras
aventurieri şi negustori basci, catalani,
flamanzi. Comerţul cu zahăr a culminat
în 1920, coincind cu comerţul de artă
flamanda. Opere de proporţii gigante
au fost importate, mai ales picturi cu
imagini din Bruges, Anvers. Obiecte de
argint şi din aramă, pietre tombale au
fost de asemenea importate.
Până la jumătatea sec 16 Madeira a
fost una din principalele pieţe de zahăr
din Atlantic. Dar curând supremaţia
este luată de vinul de Madeira. Chiar
William Shakespeare la mijlocul
secolului 16 vorbeşte despre vinul de
Madeira. Preoţii iezuiţi au introdus viţa
de vie în 1566. În secolul 19 epidemii
grave au atacat plantaţiile de viţă de
vie şi viticultorii au plantat soiuri mai
rezistente dar de calitate inferioară.
Vinul de Madeira a fost selecţionat să se
servească la ceremonia de sărbătoare
a independenţei Statelor Unite în 1776.
În sec 19 insula începe să fie vizitată
de pacienţi, călători, turişti şi oameni
de ştiinţă, majoritatea vizitatorilor
aparţinând
bogatei
aristocraţii
europene: prinţi, prinţese, lorzi,
monarhi veneau pe insulă din motive
terapeutice. Aşa a început turismul de
lux din insulă.
Primul ghid turistic apare în 1850.
Englezii şi nemţii au fost primii care au
pus bazele construcţiilor lanţurilor de
hoteluri.
Turişti germani, englezi, belgieni,

francezi, spanioli şi portughezi se
înghesuie să viziteze insula mai ales în
timpul iernii.
În anul 2017 Madeira a fost recunoscută,
pentru a patra oară ca cea mai bună
destinaţie insulara din Europa de către
World Travel Awards.
Insula sărbătoreşte tot timpul câte
ceva: bananele, cireşele, culesul
strugurilor, sărbătoarea cepei, a
castanelor, a lămâii, sfinţii, etc. Dar
cea mai importantă sărbătoare este
carnavalul, care debutează pe 15
februarie devenind un mini carnaval de
Rio de Janiero.
Festivalul florilor are loc în fiecare an în
luna aprilie, sărbătoarea durând 4 zile
cu covoare de flori şi muzică, dansuri.
Impărăteasa Austriei, Sisi, posedă aici
un mic domeniu înconjurat de grădini
magnifice. Winston Churchill venea
regulat în Madeira, pe care a numit-o
“grădina sa plutitoare”. Churchill a scris
un volum din memoriile sale în timpul
sejurului său în insulă. Bernard Shaw,
membrii guvernului cubanez exilat
de revoluţia lui Castro au poposit în
Madeira. În zilele noastre insula a dat
lumii pe Cristiano Ronaldo, cel mai
renumit fotbalist, născut în Funchal în
1985.
În Madeira se găseşte pădurea
laurifiera, padurea care exista înaintea
apariţiei omului pe pământ, acum 15
milioane de ani. În 1999 UNESCO a
trecut pădurea laurifiera în patrimoniul
său. Pădurea ocupă 20% din suprafaţa
insulei. Se spune că se găsesc
arbori care existau deja înainte de
descoperirea insulei. Pădurea laurifiera
s-a stins în Europa continentală în
timpul epocii de ghiaţă.
În noaptea de Anul Nou are loc un foc
de artificii spectacular fiind cel mai
grandios spectacol pirotehnic din lume
dupa Cartea recordurilor Guinness. În
aceasta perioadă străzile din Funchal
sunt pline de grupuri filarmonice,
folclorice şi corale. La miezul nopţii
dupa ce bat cele 12 clopote trebuie să
mănânci 12 stafide şi să îţi pui în gând
12 dorinţe. Este necesar să aveţi bani
în buzunar în această noapte pentru a
avea noroc. Focurile de artificii durează
10 minute şi vin din 40 de locuri diferite.
Portul este plin de vapoare de croazieră
care rămân pentru anul nou la Madeira.
La Funchal se află vagabonzi şi oameni
cu un comportament ciudat. Într-o zi
s-a ţinut după mine un nebun care a
început să mă înjure şi să îmi spună
“get out of my island”. M-am adresat
unui poliţist care nu a făcut absolut
nimic, mi-a spus că îl cunoaşte dar că
este inofensiv. Mi-a atras atenţia la hoţii
de buzunare. În Madeira exista WC-uri
cu plată, pentru a deschide uşa trebuie
să introduci o monedă de 25 de cenţi,
sau toalete municipale gratuite.
Madeira a fost vizitata şi de James
Cook, Napoleon, regina Adelaide a

Angliei, Charlotte si Maximilien de
Habsbourg în drum spre Mexic, Camille
Saint-Saens, printul Albert viitorul rege
la Belgiei.
Din 1500 de plante, 156 nu se găsesc
decât în Madeira. Nu există şerpi
în Madeira numai mii de şopârle.
În Madeira sunt 4 specii de păsări
autohtone.
În Madeira exista renumitele “levadas”
care formează un sistem de irigaţii
sub forma unor canale în aer liber.
Canalele, apeducte naturale au fost
săpate de oameni pentru a aduce apa
în văi, existând peste 1400 de levadas.
Banana este după turism a doua mare
resursa în Madeira, care se cultivă pe
1300 de hectare, producând un fruct
mic şi delicios care se vinde bine pe
continent. Insula este specializată şi
în fructe exotice cum ar fi ananas,
mangues, avocado, goyava, smochine,
fructul pasiunii.
Dantela de Madeira creată de o
englezoaica Miss Phelps a avut succes
la Londra. Industria dantelei foloseşte
30.000 de lucrătoare, existând şi şcoli
unde se învaţă această meserie. În
prezent dantela este exportată în Italia.
Coşurile din răchita aduc un milion de
dolari anual.
Bucătăria insulei este delicioasă şi
rafinată, iar vinul de Madeira este
considerat a fi nectarul zeilor. După
prepararea vinului acesta este expus
la temperaturi ridicate de 60 de grade
pe perioade îndelungate de timp, după
care se supun unor nivele variate de
oxidare. Vinurile de Madeira erau luate
la bord pe post de provizii. Vinurile sunt
cele mai durabile din lume, un astfel de
vin poate fi bun şi după un secol.
Poncha este un cocktail tipic de
Madeiria, un amestec de rom cu liqueur
de maracuja, un fruct de aici, suc de
portocală şi zahăr de trestie de zahăr.
Peste 617 societăţi au fost instalate
în anul 2015 în Madeira cu un regim
fiscal avantajos, un mic paradis fiscal.
Salariul mediu în Madeira este de 880
euros.
Aeroportul din Funchal este unul
dintre cele mai periculoase din lume,
fiind construit parţial pe mare şi pradă
vânturilor puternice, care pune la
încercare pe cei mai iscusiţi piloţi.
Funchal, capitala Madeirei este cel
mai important centru comercial, turistic
şi cultural al insulei. Este un oraş
cosmopolit unde se vorbesc mai multe
limbi. Toate casele în oraş sunt decorate
cu flori exotice de toate culorile. Este un
oraş unde viaţa are un ritm lent, unde
oamenii se salută pe stradă.
La hotelul Reid’s Palace inaugurat în
1891 au locuit Churchill, Lloyd George,
Rainer Maria Rilke, George Bernard
Shaw, Albert Schweitzer, Roger Moore.
În Funchal se afla Catedrala construită
din lavă, al cărui tavan este încrustat cu
fildeş.
Vizitatorii sunt încurajaţi să vadă
Madeira Story Centre, un muzeu dedicat
evenimentelor cele mai importante din
insulă. Muzeul adăposteşte expoziţii
tematice, conservă costume naţionale
vechi, instrumente de muzică, obiecte
menajere, opere de artă.

AGENDA ROMÂNEASCĂ

pag.13

Muzeul de artă se află în vechia
fortăreaţă Sao Tiao, conţinând picturi
celebre ai artiştilor portughezi din sec
XX.
Muzeul Quinta das Cruzes este
adăpostit într-o vilă datând din sec
XVIII, conţinând obiecte de peste 500
de ani cum ar fi bijuterii, obiecte de
mobilier, sculpturi şi tablouri.
La piaţa din Funchal Mercado dos
Lavradores se poate mânca o carne
de porc marinată cu vin, usturoi, oţet,
cimbru, servită pe o pâine numita
“papo-seco”. Acest sandwich se poate
mânca însoţit de “un cortadinho” o
cafea pregatită cu puţin alcohol.
Amatorii de artă pot vizita Muzeul
Henrique şi Francisco Franco, doi fraţi
unul pictor şi celălalt sculptor, originari
din Madeira.
Grădina botanică din Funchal adună
200 de plante şi păsări tropicale pe o
suprafaţă de 35.000 metri pătraţi.
La Biserica de Monte se afla mormântul
ultimului împărat al Austriei, Charles de
Habsbourg, mort la Madeira în 1922,
unde a trăit în exil 132 de zile.
Cabo Girao este una dintre cele mai
înalte faleze din Europa, având o
înălţime de 589 metri.
Porto Moniz este renumit pentru
piscinele sale naturale. O alta icoană a
orasului este cetatea São João Batista,
construită în 1730 pentru a proteja
insula impotriva piraţilor. În prezent
cetăţuia adăposteşte un acvariu cu
70 de specii de peşti originari din
arhipeleag.
Porto Santo este o mică insulă situată
în nordul Madeirei cu o plajă de nisip fin
şi auriu. În Vila Baleira se află casa în
care a locuit Cristof Colomb, care s-a
căsătorit cu fiica guvernatorului insulei.
În Santana puteţi vedea case
triunghiulare cu acoperis de trestie
datând din sec 16. Aici este locul
ideal de a porni în cautarea celor mai
frumoase levadas.
Camara de Lobos este un mic sat de
pescari care îşi are numele de la lupii
de mare Lobos. Localitatea extrem
de pitorească a atras numeroşi pictori
printre care şi Winston Churchill care
s-a apucat de pictură prin anii 1950.
Machico este locul unde au debarcat
pentru
prima
dată
exploratorii
portughezi în 1419 fiind capitala
arhipeleagului până în 1508. Aici s-au
instalat franciscanii care au ridicat mai
multe locuri de cult. Pentru iubitorii de
plaje aici se află o plaja renumită cu
nisip galben importat din Maroc.
Am întâlnit în avion un canadian original
din Madeira care şi-a cumpărat un
apartament cu două camere în valoare
de 140.000 euro şi care îşi petrece şase
luni în Funchal, unde o cafea poate
costa 60 de cenţi şi o bere 80 de cenţi.
Am rezervat biletul de avion, hotelul şi
maşina cu agentia Azores Getaways.
Am avut probleme cu închiriatul maşinii,
pe care am plătit-o practic de două ori.
Vă sfătuiesc să nu închiriaţi maşina cu
Rhodium/Goldcars.
Madeira este o insulă de vis pe care vă
invit să o vizitaţi.
Paulina Popescu,
Kitchener
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53 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
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, asociaţia ARTA din Kitchener, şi alţi sponsori care doresc să rămână anonimi.

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

Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Contabilitate: Veronica Luca
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu
Nicoleta Burlea

Colaboratori:

Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Minodora Grigorescu

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Andreea Nicola
Diana Belu

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

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.

Cautam soferi cu categoria A-Z

pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.

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.

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:

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,

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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

La librăria KPL din Kitchener, 85 Queen Street
North, în urma demersurilor luate de Asociaţia
ARTA din Kitchener s-a deschis colecţia de cărţi în
limba română. Puteti dona personal cărţi la această
colecţie. În funcţie de solicitări, librăria va extinde
spaţiul alocat cărţilor în limba română.

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

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

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

THIS MONTH SPECIAL

ROM CAR
Automotive
100000Km, Safety,
din Kitchener
Very Well Maintained,
Certified, Warranty,
vă aduce la
Very Clean, Car Proof,
A/C, No Accident, New
comandă
All Season Tires,Tinted
Windows, Bluetooth,
orice maşină
Cruise Controll, New
Brakes All Around.
519.781.2929 de la Auction.
2013 NISSAN SENTRA
($ 7850)

AM UITAT SĂ TE INTREB...
Flory, am uitat să te întreb
cum se numește îngerul
tău păzitor?
Când erai mică te lua de
mână
să te treacă prăpastia
dintre munți
până în brațele celuilalt
pisc de munte
prin nourii albi pe o
punte.
Si azi mi-e frică de fălcile
acelui hău
din icoana cu îngerul,

de deasupra patului tău.
Acum, când treci singură
cu el
peste genunea flămândă
de dedesupt
întoarce-te spre îngerul
tău păzitor
‘’Ingere,
mergi mai cu grijă și mai
ușor;
de-atâta furtună azi
noapte
din inima lui
câteva scânduri de la
punte s-au rupt.’’

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).

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

PASTĂ DE MICI

şi restaurante sau magazine care deţin bucătării
proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

NATURAL STONE CITY
* granite * marble * quartz *

NEW LOCATION

2188 SHIRLEY Dr.,
Kitchener, ON, N2B 0A6

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI

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.

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

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

3%
Tel:519-569-8899
Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

519-570-1117

