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Următorul număr apare în

6 Februarie 2020

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

REVELIONUL
PENSIONARILOR

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri.
Torturi gustoase, reţete de casă.

519.578.2760

Lancaster Dental Office
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CINA
VÂNĂTORILOR
15 februarie 2020
ora 7:00pm
Kitchener
Centrul Cultural
Român BANATUL

PICNICUL
DE
IARNĂ

Ziua de
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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

7 martie 2020
ora 7:00PM

programare la

Kitchener
Organizator

Simeon Park Magna,
13190 Woodbine Ave,
Gormley

519-578-9670.

ROCARGO EXPRESS

Dj Chica & EVENT
Resource
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Kitchener, Suite #206

Dr.Paul Sofrone
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8 Martie

8 februarie 2020
ora 11:00AM

493 Lancaster St.West,

TRANSPORT COLETE
Canada - România
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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

Gravidele spun şi cred lucruri trăsnite

„Am cunoscut odată o femeie însărcinată
care se inspirase duios din filmele
americane, în sensul că voia ca soţul ei să
simtă aceleaşi lucruri (să le numim aşa) ca
şi ea.”
Unei femei însărcinate i se poate năzări
orice. Poate glăsui bizar sau poate lua
decizii care surclasează ţigările, cafeaua,
drogurile, alcoolul şi excesul de sare,
zahăr sau grăsimi. Luana ne-a adus la
cunoştinţă că e gravidă, iar noi, ceilalţi, am
ţipat ca atunci când dă Steaua gol (rareori,
dar profund). Desigur, inima noastră s-a
întrebat, în mintea ei, de ce femeia aia bea
coniac după coniac, aflându-se în atare
situaţie gestantă. Am felicitat-o cu toţii, am
vorbit patruzeci de minute pe tema asta,
apoi un tip de la masă a întrebat-o ce nume
îi va pune copilului. Ea s-a uitat la noi ca
la nişte tâmpiţi patentaţi şi ne-a răspuns că
n-avea nici cea mai mică intenţie să păstreze
sarcina. Că tatăl responsabil al embrionului
nu era de acord cu trecerea plodului în
lumea civilă, iar ea nu putea încălca decizia
lui înţeleaptă.
Avion cu motor, ia şi o gravidă-n zbor
Steliana era însărcinată în nouă luni, dar s-a
înscris într-o excursie în Grecia. Probabil
voia neapărat să nască-n Creta, sub razele
blânde ale soarelui şi sub ochii sălbatici
ai grecilor. Evident, la aeroport i-au spus,
cu frumosul, că are burtoiul cât baniţa şi
că regula nemiloasă zice că n-are voie în
avion, în aceste condiţii. Ea a iscat o micuţă
criză care a atras instantaneu apetitul
poliţiei de frontieră. Dintr-o dată, ofiţerii
ieşiseră din rutina moţăitoare, mai vedeau
şi ei altceva decât paşapoarte false, cuţite
în bagajele de mână şi droguri în bagajele
de corp. Lupta a fost strânsă, întrucât mai

era acolo un domn de 189 de kile care nu
înţelegea de ce i se cereau două bilete de
avion, ca să urce la bord. Aşa că spectacolul
a devenit brusc un deliciu pentru pasagerii
care până atunci se plictiseau de moarte în
timp ce tăgârţau bagaje, copii şi nervi. Până
la urmă, n-am idee cum, Steliana a reuşit să
pătrundă în aparatul de zbor. Cred că le-a
promis alora de la vamă că le aduce nişte
ţaţiki la întoarcere, nu ştiu. Cert este că ea a
nimerit lângă mine, iar eu am nimerit lângă
distinsul domn burtos. Minunat, eram între
ei, ca un sendviş american. Am asistat la
amendamentele amândurora. Mai întâi, au
refuzat să-şi pună centurile de siguranţă,
deoarece nu prea îi ajungeau. Stewardesa
le-a arătat, blajină, că dacă tragi de ele până
la ultimul milimetru, centurile se încheie
rezonabil. Steliana (am aflat că o cheamă
Steliana la ieşirea din ţară, subofiţerul
din borcan îi tot repeta isteric numele, nu
e prietena mea) a cerut meniu special de
gravidă. I s-a spus că nu există aşa ceva. Că,
dacă nu e evreică, budistă sau vegetariană, nu
se află în dotare niciun meniu special. Când
am decolat, ne-au cam hurducăit, întrucât
bătea vântul. Steliana s-a ridicat în picioare
(ea putea, că n-avea centură) şi a ţipat că
i se clatină copilul în burtă şi că pilotul ar
trebui să zboare mai încet, că probabil e
peste limita de viteză admisă. Stewardesa
a venit iar – după ce a luat un Rudotel, ca
să-şi ţină limba în ţarcul bunelor maniere şi i-a explicat că, dacă zburăm mai încet, o
să, nu-i aşa, cădem prin Bulgaria. Ceea ce
va fi rău şi dacă supravieţuim, şi dacă nu.
Grasul de lângă mine era fie inconştient,
fie plin de umor, altfel nu-mi explic cum a
putut să mormăie-n guşă ”Cum să te urci
la bord cu asemenea burtă?”. Noroc că
madam Steliana nu l-a auzit, era ocupată
să ronţăie alunele pe care ţi le dăruiesc
cu mult drag liniile aeriene, la scurt timp
după ce stomacul ţi se urcă în gâtlej, după
mirifica decolare. Dintr-o dată, nu mai avea
nevoie de meniu special, mânca prostii,
precum noi toţi. La mijlocul zborului, şi-a
deschis impulsiv telefonul mobil, deşi i se
pusese în vedere că, bla-bla, interacţionează

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

Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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

nefast cu aparatura de zbor. Stewardesele,
care aveau părul măciucă din cauza ei, au
ascultat şi pledoaria apărării: bineînţeles
că era necesar să-şi ţină celularul deschis,
păi dacă i se rupea apa şi trebuia să-şi sune
ginecologul?! I s-a explicat, cu delicateţe,
că oricât s-ar strădui, doctorul n-o să poată
să zboare ca o prepeliţă, să vină după ea.
Aşa că, dacă nu vrea s-o moşească vreun
copilot cu aleasă dexteritate, altă opţiune nu
există.
Ceas biologic şi tată ilogic
Manuela s-a decis să facă un copil când
avea 44 de ani. Bine, ea se decisese de la 24
de ani, dar taţii acestor mici miracole aveau
câte ceva împotrivă, conform tradiţiei. În
fine, la vârsta când alte femei au decenţa
de a intra în menopauză, ea susţinea că
i-a sunat ceasul biologic. Noi i-am spus
că-i sunase de mult, dar ea tot apăsase
pe snooze. Am aplaudat-o sincer pentru
curajul ei nemăsurat, mai ales că susţinea că
va naşte natural (în spatele ei, ginecologul
dădea din cap ţuguindu-şi buzele că nuuunuuu, exclus, dar deocamdată las-o să
creadă ce vrea). De câte ori noi, prietenii,
ne întâlneam cu ea, totul devenea abisal.
Ne scotea ochii că nu ştim ce înseamnă o
sarcină, că suntem nişte egoişti. Da, aşa
e – mieunam noi, sperând să scăpăm mai
repede de osândă şi să ne vedem de berile
reci de pe masă. Manuela făcuse vreo opt
avorturi, acum în sfârşit avea curaj să nască,
iar noi eram mărunţişurile umane care-i
stricau karma. Tătânele acestui distins copil
era un tip de 37 de ani, care nu ştia de ce
să-i fie mai frică: se încurcase cu o femeie
mai în vârstă decât el (coşmarul recurent al
oricărui bărbat) şi urma să aibă încă un copil
– mai avea doi, cu una care aflase cândva
că aspirina poate fi folosită drept pilulă
contraceptivă. Doar că persoana care-i
spusese asta uitase să adauge că trebuie
folosită local, nu înghiţită. Sau, cum zice
bancul, ţinută strâns între genunchi. În orice
caz, el avea o faţă de tuberculos în stare
avansată, se sufoca la fiecare frază de-a ei,
poate şi pentru că Manuela nu vorbea decât

despre botoşei, despre băiatul ei pe care o
să-l cheme Eusebiu-Maximus (cică să nuţi urăşti părinţii...) şi despre viitorii socri,
care sunt nesimţiţi, pentru că au ceva cu
ea, au impresia că ea a pus mâna pe fiul lor.
Scuzaţi-mă, dar dacă punea numai mâna
pe el, aceste rânduri n-ar fi fost niciodată
scrise.
Suntem foarte însărcinaţi
Am cunoscut odată o femeie însărcinată
care se inspirase duios din filmele
americane, în sensul că voia ca soţul ei să
simtă aceleaşi lucruri (să le numim aşa) ca
şi ea. Boul.... pardon, bărbatul ei a fost atât
de receptiv la idee, încât mergea cu ea la
nişte cursuri bizare, unde ăia îl învăţau să-l
doară burtica, să i se umfle picioarele şi să
aibă greţuri. Tavi ne spunea că are pofte,
ne uitam la el ca la o maimuţă la volan.
Zicea că el şi iubiţica lui au poftit deunăzi
la covrigei, iar ea, fiindcă e mai zvârlugă,
a ieşit şi-a cumpărat un şirag. Mi-au dat
lacrimile de emoţie, nu mai văzusem ceva
mai romantic de când Tavi îi cumpărase
nevestei lui gravide bibeloul Bambi.
Desigur, aici a fost o mică neînţelegere, ea
i-a spus, în semn de mulţumire: adică vrei
să mor precum mama lui Bambi? El a rămas
cu gura căscată, ca un calcan sedat, apoi,
după o pauză penibil de lungă, i-a răspuns
că el nu voia în niciun caz s-o piardă, dar
că nu răspunde de sentimentele mamei lui,
care continua să creadă că această relaţie
de iubire curată e foarte alandala. Mirela,
o femeie foarte însărcinată, umbla peste tot
cu fotocopia de la ecografie. I-a arătat-o din
greşeală inclusiv poliţistului care o oprise
fiindcă nu avea centură, abia după aia i-a
văzut şi el burta, normal. Se mândrea cu
sexul vizibil (băiat) şi căpăţâna mare a
viitorului ei bebeluş. Pe urmă, ne-a arătat
şi nouă ce bijuterii anatomice avea fătul.
Noi nu vedeam nimic, fie eram prea beţi, fie
profani, cert este că vedeam ceva ce semăna
cu o piftie ratată. Dar, bineînţeles, drăguţi
cum eram, i-am spus că e drăguuuuţ foc. Şi
că seamănă leit cu mă-sa.
Simona Catrina
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AURORA
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KITCHENER

PICNICUL DE IARNĂ

Sâmbătă, 8 Februarie 2020, de la orele 11:00 a.m., Biserica “Sfinții Patruzeci de
Mucenici” din Aurora vă invită la Picnicul de Iarnă ce va avea loc la: Simeon Park
Magna, 13190 Woodbine Ave, Gormley, ON L0H 1G0
Vă așteptăm cu drag!
Pentru programul liturgic și evenimentele organizate de biserica noastră, vă
rugăm să accesați: https://boraurora.com/
Doamne ajută,
Pr. Florian Ene
647-338-6077
Adresa bisericii: 33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 1G8

ROM-CAR
is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Ştiaţi că ?...

EMIL BALEA

Biserica “Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora

Milioane de oameni
viziteaza Canada in
fiecare an si, aproape jumatate dintre ei, vin
sa-si viziteze rudele.Unii ignora subiectul
numit asigurare medicala. Decizia finala este o
alegere personala dar, cred ca rudele aflate deja
in Canada, au datoria sa fie informate, mai mult
decit vizitatorii. In cele din urma, pe umerii
celor dintai cade responsabilitatea financiara, in
cazul unui eveniment neplacut. Asadar:
1.
Asistenta medicala este costisitoare
pentru vizitatori deci, un minim de 50,000 de
dolari este necesar pentru urgente medicale;
2.
Aplicantii pentru Super Viza au
obligatia de a avea asigurare de la o companie
canadiana, pentru minim 100,000, valabila
minim un an;
3.
Asigurarea nu acopera numai teritoriul
Canadian, ci si SUA, dar si alte tari vizitate (in
anumite conditii);
4.
Acest tip de asigurare, nu este numai
pentru vizitatori, ci si pentru noii imigranti
(in asteptarea cardului provincial) si, pentru
canadienii a caror asigurare provinciala nu mai
este valabila (din diferite motive);
5.
Asigurarea este extinsa, cuprinzind
de exemplu: chiropractor, tratamente dentare,
acupuncturist, etc. (cind tratamentul este legat

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

Asigurarea pentru
vizitatori in Canada
de urgenta initiala);
6.
Planul de asigurare poate acoperi
conditii medicale pre-existente dar stabile.
7.
Acoperirea poate incepe in momentul
in care este parasita tara de origine si, sfirseste in
momentul revenirii in aceeasi tara.
Spre exemplificare, iata si, cam cat este
COSTUL ZILNIC (aproximativ) pentru
salonul de spital si, pentru terapie intensiva
(date furnizate de una din companiile cu care
lucrez):
Cambridge Memorial $3,150 / $3,550
Queensway Memorial $2,500 / $4,500
Hamilton General $3,324 / $3,500
Iar acestea, nu sint singurele cheltuieli, in cazul
unei urgente medicale (accident sau boala).
Pentru mai multe informaţii privind securitatea
dumneavoastră financiară, şi pentru contracte
de asigurări (de viaţă, dizabilitate, boli critice,
de sănătate, dentare, de călătorie, vizitatori),
fonduri de pensii (RRSP), fonduri de educaţie
(RESP), investiţii, planificare financiară, vă stau
la dispoziţie la: 519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca
Emil Balea,
Financial Security Advisor,
Insurance Broker

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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Peste 30 de persoane au fost
prezente la omagiul Eminescu.
Am fost impresionaţi să avem
oaspeţi şi din Hamilton. Am
cântat romanţe, recitat poezii,
am vorbit despre Luceafărul
poeziei româneşti, la o cafea şi
o prăjitură. Mulţumim celor care
au înfruntat iarna şi au venit
să îl celebrăm pe Eminescu.
Sponsorul evenimentului a
fost Dorel’s Foods care ne-a
găzduit serata culturală. Mii
de mulţumiri părintelui Iulian
Stoica care a acompaniat-o
pe artista Anca Toma Scarr,
dlui Liviu Rădulescu pentru
o recitare magistrală a unei
poezii de Eminescu. Au mai
contribuit în program recitatorii
Roman Scarr, Nadia Chelaru
Raluca Stoica.
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Eminescu la ARTA

Paulina Popescu, Kitchener

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

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

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

-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

pentru copii 3-12 ani

pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe
această cale că foarte
multe bilete sunt deja
rezervate).
Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:

519-570-0172
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

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

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!
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KITCHENER

Sâmbătă 11 ianuarie 2020 a avut
loc ediţia cu numărul 9 a celui mai
îndrăgit eveniment al pensionarilor
români din Canada şi America:
REVELIONUL
PENSIONARILOR.
Locul desfăşurării a fost la Centrul
Cultural Român BANATUL din
Kitchener. Organizatorul, publicaţia
Agenda Românească alături de
sponsori, a pus la dispoziţia celor
170 de pensionari un meniu delicios
compus din supă de pui, friptură de
porc, snitzel de pui, piure de cartofi,
salată de varză, cafea, ceai şi
prăjitură, iar ca şi sonorizare au fost
invitaţi grupul Keff Band din Toronto
care i-au încântat pe pensionari cu
melodii vechi şi cunoscute de pe
vremea lor. Un comentariu tare plăcut
a venit din partea unui participant
care a mulţumit formaţiei compusă
din: Grigore Zanfir, Mihai Ciobanu şi
Valeriu Chiţac, cum că nu a mai auzit
melodia respectivă de pe vremea
când mama lui i-o cânta. Au fost foarte
multe obiecte la tombola, tombola
fiind inclusă în preţul de intrare, adica
30 de dolari. Sponsorul permanent
al acestui revelion este domnul
doctor Sorin Boeriu din Kitchener, un
profesionist de excepţie în domeniul
implantului dentar şi un om deosebit
în relaţiile cu oamenii, şi mai ales
pentru pensionarii români. Domnul
doctor a dorit să sprijine evenimentul
acesta încă de acum 9 ani, când
pentru prima dată în America de
nord şi Canada, publicaţia Agenda
Românească a organizat Revelionul
Pensionarilor. Deasemenea, doctorul
Boeriu sprijină acţiunile organizate
săptămânal de aceeaşi publicaţie
Agenda Românească la Farmer’s
Market în Kitchener, unde în fiecare
miercuri o parte din pensionarii
români se întâlnesc de peste 10 ani
de zile la o cafea şi un langoş.
Un alt sponsor permanent al
Revelionului
Pensionarilor
este
Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan
Botezătorul din Kitchener, prin
părintele paroh Ionuţ Maerean, şi
Centru Cultural Român BANATUL,
care au oferit pentru această
petrecere, sala mare de evenimente
a centrului cultural, şi au pregătit
supa de pui cu tăieţei să fie delicioasă
şi numai bună de servit la ora când
sosesc invitaţii la petrecere. Tot ei
sunt cei care au pregătit sala, au
aranjat mesele, au servit la mese, au
făcut curăţenie la final, etc. În acest
an ei au gătit toată mâncarea.
Netcu Ioan este un alt sponsor care
susţine financiar acest eveniment,
şi el este primul care doreşte încă
de prin luna august să îşi aducă
contribuţia personală, chiar dacă de
multe ori încă nu sunt detaliile stabilite
referitor la locaţie, preţ, meniu, etc.
Doamna doctor Simona Rusu ne-a
sprijinit în acest an, ca de altfel şi în
ultimii ani. La fel şi Luminiţa Mironescu
de la compania INVESTIA din
Waterloo. Doamna avocat Georgiana
Masgras din Kitchener (specialitatea

dânsei este accidentul de muncă sau
de maşină - apelaţi cu încredere şi
primiţi informaţii preţioase în limba
română) ne susţine şi este alături de
noi la Revelionul Pensionarilor. Iar
Daniel Ghionoiu de la firma Natural
Stone City este un alt sponsor mai
vechi alături de noi cu tot sufletul.
Baloanele de la intrare, obiecte la
tombolă, vaza cu flori de pe fiecare
masă şi ajutorul la întâmpinarea
participanţilor a fost oferit de către
Felicia Stepan şi compania ei Dj
Chica & EVENT Resource. Carmen
Rădulescu ne-a dat o mână de ajutor
la intrare şi la tombolă, Carmen
este un sprijin de neînlocuit la
întâlnirile săptămânale de la piaţa
agroalimentară a seniorilor români.
Ansamblul Hora din Kitchener care a
susţinut o suită de dansuri populare
din diferite regiuni ale României,
au mai dat o mână de ajutor şi la
tombolă. Este un ansamblu folcloric
care deşi înfiinţat recent, de mai puţin
de un an de zile, îşi face frecvent
apariţia în comunitatea românească,
când este vorba de prezentat un dans
popular autentic românesc. Fetele
au în repertoriu Dansul Fetelor de
la Capâlna, o Suită Moldovenească,
un colaj de dansuri din 4 regiuni ale
Romaniei, un Dans Oltenesc, şi mai
au în pregătire alte dansuri. Participă
cu plăcere la evenimente când sunt
invitate, şi deasemenea acceptă
cu aceiaşi plăcere donaţii pentru
costume sau pentru chiria sălii unde
se pregătesc săptămânal. Numele
fetelor: Astrid Brudiu, Nellie Popovici,
Junona Paunoiu, Veronica Luca
(instructorul grupului), Dana Mihai si
Adina Gorcea.
La tombolă şi-au adus contribuţia
Coralia Boeriu (în fiecare an donează
câte 10 pachete consistente şi
deosebite), Dorina Idvorian, Dorel’s
Food (Cristina Pekurar), Ana Lupu
David, Barbu Ionel, Felicia Stepan,
Carmen Rădulescu şi alţii care doresc
să rămână anonimi.
Formaţia Keff Band a încântat
participanţii cu repertoriul bine ales,
specific acestui eveniment, iar partea
instrumentală care au susţinut-o
Mihai la vioara, Valeriu la acordeon
şi Grigore la tobă, i-a impresionat pe
pensionarii români prezenţi în sală.
Vasile Anton, cu o prezenţă plăcută,
energică şi cu un simţ al umorului
deosebit, a fost prezentatorul
revelionului încă de la prima ediţie.
A oferit tombola celor prezenţi, a
introdus fiecare moment al serii cu
stilul specific, şi a adus zâmbetul
pe faţa tuturor prin glumele bune,
adecvate momentului şi persoanei
prezentate.
Mulţumim tuturor celor care s-au
implicat
în
realizarea
acestui
eveniment. Vă aşteptăm în anul
2021 la ediţia cu numarul 10, o
ediţie aniversară cu multe surprize şi
momente deosebite.
Agenda Românească
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Sâmbătă, 18 ianuarie 2020, în cadrul
cursurilor şcolii, profesorii au discutat
despre marele nostru poet Mihai
Eminescu, despre viața și operele sale.
Duminică, 19 ianuarie 2020, elevii
școlii au participat la Festivalul Mihai
Eminescu și Ziua Unirii organizate la
Centrul Cultural Român Banatul. S-a
sărbătorit, ca în fiecare an în această
lună, nașterea poetului, iar elevii școlii
noastre au recitat poezii din creația lui.
Pentru că nu am putut uita un alt
mare eveniment care a marcat istoria
României, și anume Unirea Principatelor
Române de la 1859, elevii școlii împreună
cu părinții, bunicii și toţi participanţii s-au
prins în Hora Unirii.
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Școala Publică de Limba Română
Mihai Eminescu și Ziua Unirii

Școala noastră ține cursurile de limba
română la Forest Heights Collegiate
Institute în Kitchener în fiecare sâmbătă
dimineața începând cu ora 9 am. Elevii
au vârste începând de la 4 ani și avem
chiar și adulți care frecventează cursurile
de limba română la clasa de credite. Ce
încercăm noi să facem în cadrul școlii
este să le insuflăm elevilor dragostea de
România și de limba română făcându-i
astfel mai bogați din punct de vedere
spiritual.
Colectivul Școlii Publice
de Limba Română din Kitchener

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

23 Ianuarie * Nr.292

pag.11

DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu urma tratamente după ureche,
încearcă mai degrabă să apelezi la păreri
avizate. Dragoste: Relația voastră a ajuns
într-un punct care necesită de urgență
o direcție nouă. Financiar: Vei fi bine
remunerat pentru ceea ce faci, iar banii
care îți intră în cont sunt folosiți pentru
bucuria întregii familiei.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Grija de tine şi de ceilalți
e cuvântul cheie în această perioadă.
Dragoste: Ar fi păcat să prefațați noul an cu
tensiuni şi nemulțumiri unul faţă de altul,
așa că profită de această lună pentru a repara
ceea ce nu te mai satisface. Financiar: Nici
tu, nici partenerul tău nu dispuneți de un
surplus financiar în această perioadă.
GEMENI (21 mai - 21 iunie).
Sănătate: Starea de sănătate este pe teren
sigur, nu se petrece nimic nou care să te
ia prin surprindere. Dragoste: Depui mari
eforturi pentru a ameliora atmosfera de
cuplu, dar de multe ori simți că e o luptă cu
morile de vânt. Financiar: Poți încheia un
contract sau duce la bun sfârșit un proiect
din care să obții un profit, un bonus sau o
mărire de salariu.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primești multe sfaturi ce merită
puse în practică pentru a te simți mai bine.
Dragoste: Viața de cuplu nu pare să fie în
centrul atenției, ceea ce e ciudat pentru tine,
mereu preocupat de inima ta. Financiar: La
nivel financiar situația se prezintă destul de
bine, în perioada urmatoare nu se produc
tranzite semnificative care să influnțeze
starea voastra materiala.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Știindu-te vulnerabil la excese
de orice fel, aici trebuie să acorzi cea mai
mare atenție. Dragoste: Nu te lăsa amăgit
de aparenţe pentru că cel mai mare dușman
al acestei perioade, în plan sentimental,
este minciuna. Financiar: Chiar dacă banii
pentru munca depusă vor veni, nu sunt la
nivelul așteptat.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Mare atenție, trece un risc major
prin calea ta. Dragoste: Trăieşti evenimente
de vârf alături de persoana dragă şi faci
planuri măreţe pentru viitor. Financiar: Ai
acum banii necesari pentru a-ţi achita o

datorie sau a plăti o factură restantă pe care
o amâni deja de prea multă vreme.
BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea depinde oarecum de
deciziile de moment, deci ce faci într-o zi
influențează starea de a doua zi. Dragoste:
Este, în general, o perioadă lipsită de griji,
mai ales în plan sentimental. Financiar:
Participi la o acţiune ce va avea şi rezultate
materiale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Puţină mișcare, o igienă de viață
corectă, cu o dieta ușoară dar cu mese
regulate, şi cu suficiente ore de somn ajută.
Dragoste: Nevoia de afecţiune este foarte
mare, dar numai cu greu îşi află împlinirea.
Financiar: Atenţie, căci de la culmile
succesului la prăpastia eşecului adesea nu
e decât un pas!
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Las-o mai moale cu cafelele,
condimentele şi alte excitante. Dragoste:
Dacă trăieşti o pasiune aprinsă, fereşte-te
de situaţiile compromiţătoare. Financiar:
Dacă partenerul pune banii la un loc cu
tine, atunci vă veţi descurca fără probleme
amândoi.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia.
Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să amplifici
tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea
afecţiunii cât şi pe cea a nemulțumirilor.
Financiar: Se poate produce ceva nu tocmai
favorabil pentru portofelul tău: o pierdere,
plata unei amenzi, un furt, o afacere
proastă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai motive de bucurie când vine
vorba de sănătate, ţi se citesc pe chip starea
excelentă, vitalitatea şi energia. Dragoste:
Dragostea este punctul nevralgic al acestei
luni, pentru că îți poate oferi o surpriză
neplăcută. Financiar: Perioada aceasta
poate fi mai agitată pe plan financiar, dar îți
poate aduce beneficii mai târziu.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Condițiile meteo îți pot influenţa
major sănătatea. Dragoste: Totul e să vă
spuneți mai clar ce așteptați unul de la
celălalt, telepatia nu e o soluție pentru
comunicare. Financiar: Ești predispus la
erori sau excese financiare.

*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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Organizatorii FESTIVALULUI EMINESCU
doresc să mulţumească celor care
s-au implicat în realizarea programului:
domnului Sandu Sindile - prezentator,
Grupului Muzidava - prof.Ion Damian,
Aura Bălaşa, Mihaela Dragomiraș (colaj
de muzică şi poezie şi şceneta “Mihai
Eminescu și Veronica Micle”), prof. Liviu
Rădulescu (“Răsai asupra mea”), Școlii
Publice de Limbă Română ‘’Forest
Heights’’ pentru un recital Eminescu, prof.
Constantin Teodorescu “Actualitatea lui
Eminescu’’, Grupului Muzidava cântând
cu toată sala “Mai am un singur dor’’, iar
după pauză interpretarea unor colinde și
balade, Anca Toma Scarr - program de
romanțe pe versuri de Eminescu, Roman
Scarr - “Revedere’’, Constantin Groza
- “Însemnătatea Unirii Principatelor’’,
grupului de dansuri AROY pentru o suită
de dansuri populare. Programul s-a
încheiat cu Hora Unirii la care a participat
toată sala.
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Excursie
in Israel,
Locul unde a fost creata lumea si a aparut Dumnezeu

Israel înseamna 4000 de ani de istorie,
cu cele mai mari civilizaţii şi principalele
religii. Patru mări diferite înconjoară
acest stat minuscul: Mediterana, Marea
Galilei, Marea Moartă şi Marea Roşie.
În acest stat sunt nouă luni de soare şi
două anotimpuri. Israelul a fost locul de
trecere între două mari regiuni fertile
Mesopotamia si Egiptul.
Este o ţară de contraste, cu deşertul
Iudei aproape de Galilea. În această
mică regiune a lumii, fragilă şi trecătoare
a apărut Dumnezeu.
Israel are o concentraţie maxima de
locuri sfinte pe metru pătrat; Zidul
Plângerii locul sacru al evreilor, Biserica
Sfântului Mormânt acolo unde a fost
crucificat Isus şi unde este mormântul
său, Cupola Stâncii al treilea loc sacru
din Islam, Via Dolorosa, drumul parcurs
de Isus, turnul lui David, locul unde
Isus a avut ultima cină. În toate aceste
locuri, liniştea apăsătoare şi grea pe
care o emană vizitatorii care se roagă,
este fascinantă.
O călătorie în Israel se pregăteşte
dinainte, trebuie să citiţi istoria, religiile
pentru a înţelege acestă ţară fascinantă.
Cea mai mare piaţă din Jerusalem
(Mahane Yehuda) este o fuziune de
culori, parfumuri şi strigăte. Aici se
vinde absolut tot ce poate fi vândut:
produse proaspete, mirodenii, obiecte
de cult, nuci, masline, ceai, halva. Se
mănâncă bine în Israel, un adevărat
periplu culinar.
La sosirea în aeroportul Tel Aviv totul
este stresant, eşti interogat despre
origine ta, intenţiile tale, părinţi, etc.
Israelul
este
un
campion
al
locavorismului (a mânca local),
consumul de alimente pe o suprafaţă
de 100 la 250 km. Se vorbeşte aici de
miracole agroalimentare. Un inginer
israelian Simcha Blassa a descoperit
irigarea picătură cu picătură.
Tel Avivul este unul dintre cele mai
scumpe oraşe din lume. Este un oraş
dinamic, modern cu restaurante,
discoteci, baruri, cafenele, surfing,
pistă ciclabilă, patrimoniu arhitectural.
Un oraş cu contraste, care poate fi
calm sau hiperactiv.
La 25 de minute de Ierusalim se află
oraşul mitic Bethleem, unde s-a născut
Isus.
Israel este leagănul creştinismului,
islamului şi judaismului, trei religii
monoteiste.
Ierusalim este un oraş de trei ori sfânt,
cu peisaje magnifice, staţiuni balneare,
locuri arheolgoice. A fost ultima
reşedinţă a lui Isus şi este al treilea
oraş sfânt pentru Islam dupa Meca şi
Medina. Oraşul este împărţit în cartiere:
armenesc, creştin, evreu şi musulman.
În timpul cruciadelor Ierusalimul a fost
capitala Regatului latin când lumea

venea să se închine la mormântului lui
Isus. Oraşul a devenit în sec IV un oraş
de pelerinaj pentru creştini.
Pentru evrei, Ierusalimul este sfânt de
2500 de ani fiind capitala regelui David,
ei venind din toata lumea pentru a se
reculege în faţa Zidului Plângerii. Este
locul cel mai sacru al iudaismului, evreii
plâng pierderea templului. Bărbaţii se
roagă separat de femei. Pare a fi o mare
sinagogă în aer liber. Evreii cred că
rugăciunile lor introduse printre pietrele
zidului vor fi ascultate şi îndeplinite.
Cele mai vechi inscripţii datează din
timpul lui Irod. Acum 2000 de ani
zidul făcea parte dintr-un templu acum
dispărut. Locul are o forţă magnetică.
Muntele
templului
este
pentru
musulmani şi evrei locul unde a fost
creată lumea.
Ierusalimul este unul dintre oraşele cele
mai fascinante de pe pământ.
Ceea ce ne surprinde este faptul că
oraşul este încă populat, oraşul are
ceva intemporal.
Pe muntele măslinilor suntem în faţa
miilor de morminte (150.000) al celui
mai vechi cimitir din lume încă utilizat.
Se spune că persoanele care sunt
înmormântate aici vor fi primii care vor
învia întrucât mesia va trece pe aici
înainte de a intra în Ierusalim. Oamenii
sunt înmormântaţi cu faţa spre templu.
Un loc la acest cimitir costă 16.000 de
euro.
Mai jos în grădina Gethsémani, măslinii
au oferit umbra lui Isus şi discipolilor lui.
Aici a fost arestat Isus.
În Ierusalim diferite culturi trăiesc în
perfectă armonie.
Biserica Sfântului Mormânt este situată
la 800 de metri altitudine. Iată-ne pe
Via Dolorosa, renumitul drum al crucii
cu 14 opriri din care cinci se află în
interiorul Bisericii. Drumul durează o
oră de la primul punct unde Pilat l-ar fi
condamnat pe Isus. Fiecare oprire este
marcată cu o placă rotundă pe pereţi
sau porţi.
Biserica Sfântului Mormânt se află în
mijlocul soukului la marginea cartierelor
creştine şi musulmane. Înfăţişarea
ei nu are nimic excepţional ci numai
credinţa pelerinilor au contribuit la
transformarea ei într-un loc sacru. În
interior găsim superbe mozaicuri şi
piatra unde a fost Isus spălat după ce
l-au coborât de pe cruce. Biserica este
împărţită între mai multe congregaţii:
biserica catolică, armeniană, siriană,
coptă, etiopiană. Dar biserica ortodoxă
ocupă cea mai mare parte a edificiului.
Toate aceste biserici contribuie la
întreţinerea mormântului sfânt. În faţa
uşii credincioşii ating şi salută piatra
pe care a fost uns Isus. La intrarea
în capelă la etaj se află staţia nr 10
de pe drumul crucii. Isus şi-ar fi lăsat
veşmintele aici iar la staţia 11 a fost

crucificat. Staţia 12 se află în capela
greco ortodoxă.
Pelerinii nu pot sta decât câteva
secunde în faţa mormântului. Se poate
vorbi despre sindromul Ierusalim.
La staţia 13 trupul lui Isus a fost coborât
de pe cruce şi dat Mariei.
Mormântul sfânt atrage anual milioane
de pelerini veniţi din lumea întreagă.
Mormântul a fost renovat între 2016
şi 2017 când s-a deschis piatra de
mormânt şi cercetătorii au putut să
studieze locul. Aceştia au stabilit că
mormântul dateaza din epoca romană.
Locul corespunde exact cu descrierea
realizată în Evanghelii.
La exteriorul zidurilor se poate vizita
cetatea lui David, unde a fost inima
Ierusalimului cu 1000 înaintea lui Isus.
De peste 150 de ani se tot fac săpături
arheologice.
Cetatea Massada situată în deşert
este un loc arheologic de importanţă
primordiala aici a fost palatul
legendarului rege Irod. Locul a fost şi
refugiul miilor de evrei în anul 73 când
Ierusalimul a fost cucerit de romani.
Aceştia au preferat să se sinucidă în loc
să se predea romanilor.
Marea Moarta se află la 400 de metri
sub nivelul mării este de fapt un lac de
10 ori mai sărat decât oceanul, locul
cel mai jos din lume. În mare poţi să
pluteşti cu uşurinţă.
Cisiordania este un oraş sfânt pentru
trei religii, clasat monument istoric.
Bethleem în Cisiordania un teritoriu
palestinian ocupat de o jumătate de
secol de Israel este locul de naştere a
lui Isus, situat la 10 km de Ierusalim,
avind 50.000 de locuitori din care 40%
sunt creştini.
Biserica Nativităţii construită în sec 4
de împăratul bizantin Iustinian pe locul
naşterii lui Isus este un loc de pelerinaj
pentru creştini şi musulmani. Edificiul
este administrat de cele trei biserici
ortodoxe, catolice şi armeneşti.
În 614 când perşii au devastat Palestina
nu au distrus bazilica pentru că au văzut
pe cei trei regi magi pe faţadă.
Din 2002 Israelul a ridicat în Cisiordania
o barieră, numita zidul aparthaidul.
Am fost în această excursie cu agentia
Karpaten din Bucureşti şi am plătit
449 euro, pentru 6 zile, fiind cazaţi la
hotel Paradise din Bethleen. Hotelul
Paradis, de patru stele, a fost modest
dar curat, situat aproape de graniţa cu
Ierusalim. În Bethleem am fost înşelaţi
când am cumpărat o imitaţie de rucsac
din piele de cămilă. Fiţi foarte vigilenţi
când cumpăraţi ceva. Totul se vinde în
lei, dolari americani, euro. Am fost chiar
apostrofaţi de un şofer de taxi pentru că
nu l-am angajat.
Vizitând Israelul am aflat că Isus a
inventat rugăciunea Tatăl nostru.
Israelul are o infrastructură modernă şi

hoteluri atrăgătoare. Limba naţională
este ebraica dar 22% înţeleg franceza;
engleza, rusa şi araba, care sunt foarte
răspândite. Evreii din Israel vin din 104
ţări ale lumii.
În Israel există 11.000 de locuri
arheologice.
În Israel este o senzaţie de atracţie,
te simţi atât de mic în această lume,
vizitând locurile sfinte ai o lecţie de
umilinţă, un sentiment de calm şi
libertate.
Israelul este ţara bucuriei, ocupând locul
11, deşi este o ţară civilizată în pericol
de moarte, care trăieşte în permanenţă
sub presiune. Israelul produce cel mai
mare număr de publicaţii ştiinţifice pe
cap de locuitor, are cel mai mare număr
de muzee pe cap de locuitor. În această
ţară răscolită de război, cinci israelieni
au câştigat premiul Nobel.
De vineri până sâmbătă este sabbatul
când evreii ortodocşi nu muncesc şi
nu pot să folosească nimic ce este
electric. Nu există transporturi publice
în această perioadă. Magazinele sunt
închise şi o linişte grea copleşitoare
cade peste oraş.
Dacă în trecut turiştii israeleni mai ales
cei de origine română veneau în număr
mare în România acum românii sunt
cei care vizitează ţara sfântă.
Bucătăria israeliana este divină,
compusă dintr-o mare varietate
de legume, cărnuri, peşte, năut.
Vegetarismul şi veganismul sunt la
modă.
Cu un PIB de 42.000 $US pe locuitor
Israel deţine solide baze economice,
şomajul fiind de 4% în 2018. Israelul este
unul dintre liderii mondiali în sectorul
ştiinţei, tehnologiei şi inovaţiei. Costul
vieţii este unul dintre cele mai ridicate
din lume. Sănătatea costă cu 19% mai
mult decât în alte ţări dezvoltate, chiria
şi preţurile apartamentelor ating preţuri
astronomice.
Ajunşi în Israel nu simţi nici o tensiune
sau un sentiment de pericol, totul
emană o energie spirituală. Ce senzaţie
poţi avea când auzi clopotele bisericii
Sfântului Mormânt şi la câţiva paşi o
rugăciune musulmană !? O excursie în
Israel este unică, este o ţară sfântă cu
nume din Biblie.
Femeile care vor să intre în biserici
trebuie să poarte un batic pe cap şi
să îşi acopere părul iar pantalonii
sunt interzişi pentru femei, de aceea
recomand ca femeile să poarte o fustă
lunga.
Este de mers primăvara şi toamna,
iarna este întuneric la ora 16.
Din Israel puteţi cumpăra suveniruri,
produse cosmetice de la Marea Moartă,
ulei de măsline.
Paulina Popescu,
Kitchener
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53 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
3.5 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.

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,

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

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

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.

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)

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
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WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

Instalez Tv BOX Android

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

Când vei găsi aceste
cuvinte
eu voi fi departe,
dincolo de viață şi
moarte,
dincolo de crin, dincolo
de nea.
Cheia, de data aceasta
am ascuns-o sub stea.
Ca să nu te sperii de
plecarea mea
lângă oleandru - nişte
şoapte
dintr’o poveste

BILET

pretinsă,
iar pentru frica de
noapte
ți-am lăsat la fereastră
gutuia lunii aprinsă.

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

