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519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

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

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

programare la 519-578-9670.

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

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

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

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

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760

CINĂ VÂNĂTOREASCĂ
UN NOU SUCCES CU BILETE VÂNDUTE ÎN 3 ZILE
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Ambasadorul României la Ottawa domnul 
Bogdan Mănoiu, în vizită la Kitchener
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

Mărţişoarele care 
nu te ucid te fac 

mai puternic

Au şi bărbaţii dreptate: femeile au prea multe 
sărbători, iar ei prea puţine. Dacă o femeie 
uită sărbătorile bărbatului, e amuzantă. Dacă 
un bărbat uită sărbătorile femeii, e nesimţit.
Eu cred că toate colicile sufleteşti încep cu 
o aparent inofensivă răsuceală a topicii. De 
multe ori, femeia nu întreabă, cum ar suna 
firesc, ”ce mărţişor îmi iei?”, ci mai degrabă 
”ce-mi iei de mărţişor?”. Aparent, e cam 
acelaşi lucru, dar în realitate diferenţele 
de nuanţă sunt majore. Femeile aşteaptă 
ziua de 1 martie cu stomacul îmbobocit 
de emoţie. În zilele premergătoare acestei 
colorate sărbători, aceleaşi femei trec 
suspect de indiferente pe lângă tarabele 
cu podoabe. Asta pentru că numai femeile 
fără noroc primesc o floricică de pânză în 
piept. Cele cărora le-a plăcut cartea primesc 
o maşină cu şnuruleţ bicolor înnodat la 
oglinda retrovizoare. Sau o poşetă care costă 
cât casa mea. Sau măcar o cină a cărei notă 
de plată are patru cifre – adică genul ăla de 
local în vogă, ales pe principiul că, în fond, 
cu cât sunt mai multe feluri în meniu pe care 
nu le poţi citi şi nici traduce, cu atât vorbim 
de o cârciumă mai bună.

Cu tinichele de coadă şi de suflet
Când te cheamă Marie-Louise (în condiţiile 
în care numele tău de familie se termină 
în ”iţă”), e clar că ai părinţi atât de snobi, 
încât l-au convins pe Giorgio Armani să 
creeze special pentru ei nişte hârtii igienice, 
colecţia toamnă-iarnă. Marilu, cum i se 
spunea odraslei în societate, suferea fiindcă 
nu avea niciun iubit. Fata era studentă la 
Psihologie, normal, la o particulară trivial de 
scumpă. Colegii ştiau ce-i poate capul şi ce-i 
ouă portofelul, aşa că, deşi era frumoasă ca 
un trandafir altoit, ăia n-o abordau, fiindcă 
îi intimidau pretenţiile şi atitudinea ei. Când 
devenise deja anxioasă pentru că se crăpase 
de 28 februarie şi n-avea cine să-i dea şi ei 
un cadou a doua zi, un băiat inconştient, 
care încă nu aflase ce hram poartă Marilu, 
s-a dus glonţ la ea şi a invitat-o în oraş ”în 
prima zi de primăvară”. Înveselită subit că 
nu va umbla desperecheată într-o astfel de zi 
romanţioasă, a acceptat, în ciuda discursului 
cam zaharisit al solicitantului. Între timp, 
şi-a anunţat toate fiţoasele din anturaj că are 
o întâlnire cu un tip drăguuuţ. Proas... fetele 
au făcut pariuri: oare ce va primi Marilu de 
mărţişor? Au pierdut toate. Marilu a primit 
– ce oroare! – un mărţişor. Numai la asta nu 
se gândise. S-a uitat la el ca la o ploşniţă. 

Era un coşar de tablă, înfipt într-un bureţel, 
băgat într-o cutiuţă de plastic. ”Să-ţi poarte 
noroc!”, a mai pus băiatul o mână de paie pe 
focul din ochii ei bulbucaţi. Ei i-o fi purtat 
noroc, dar lui sigur nu i-a purtat, întrucât 
Marilu n-a mai vrut să-l vadă niciodată. A 
mai invitat-o de 32 de ori în oraş, dar cum 
ea era inepuizabilă în materie de pretexte 
de refuz, el a aruncat prosopul în ring şi a 
renunţat, nedumerit, la iubirea care durase 19 
ore. Apropo de coşarul de tablă, mai ştiu un 
caz epocal. O prietenă de-a verişoarei mele 
se aştepta, tot aşa, la un cadou substanţial 
de la iubitul ei. Părinţii lui erau doctori plini 
de bani, fata se orientase bine. De 1 martie, 
dragostea vieţii şi conturilor ei a venit cu un 
mărţişor în dinţi. ”Ăsta e mărţişorul meu?”, 
i-a scăpat ei o întrebare fleşcăită, retorică 
şi îmbufnată. ”Da, doar e 1 martie, asta se 
dă de 1 martie, mărţişoare!”. Se uita la el, 
la rânjetul lui bovin, şi nu pricepea cum 
în secolul nostru lumea încă mai cumpără 
gândaci de tinichea. Asta era în cutiuţă, un 
cărăbuş de metal, cât o prună de mare. De 
draci, n-a mai vrut să se plimbe prea mult, a 
inventat o scuză tembelă şi a plecat singură 
acasă. După ce el s-a îndepărtat suficient, 
ea a făcut semn unui taxi şi, înainte de a-şi 
trânti fundul deprimat pe bancheta din spate, 
a aruncat cutia cu mărţişorul groazei într-un 
coş de gunoi. A doua zi, ea plescăia fistic pe 
fond nervos, când a sunat-o el. I-a răspuns cu 
o voce de vată: ”Mda, alo...”. Au schimbat 
câteva amabilităţi, iar într-un final el a 
întrebat-o dacă i-a plăcut mărţişorul. Ea a 
icnit un ”da” care semăna mai degrabă cu un 
sughiţ. El a precizat, cu sfială: ”M-aş bucura 
să-ţi placă, fiindcă în fond e o bijuterie, îl 
poţi purta şi ca medalion, în restul anului. 
Că n-aş vrea să mă laud, dar să ştii că ţi l-am 
luat de la magazinul biiiip!-llini, cărăbuşul e 
din platină şi are ochişorii din diamante, nu-i 
aşa că are ochişori frumoşi, Pisi? La fel ca ai 
tăi...”. Pisi n-a mai auzit nimic de la cuvântul 
”diamante” încoace. A sărit de pe fotoliu ca 
din arbaletă, se bâlbâia ca ăia care vorbesc 
în somn. Tot ce-a putut realiza, pe moment, 
a fost să redevină brusc drăgăstoasă-n glas 
cu iubitul ei, pentru orice eventualitate. 
Cum au închis telefoanele, ea a alergat cu 
nervii vâlvoi spre locul unde-şi amintea că 
aruncase gângania, în ajun. Taman atunci, 
ăştia de la salubritatea municipiului veniseră 
la timp, în coş n-a mai găsit decât o brichetă 
stricată şi un sfert de gogoaşă.

Simona Catrina

Biserica Ortodoxă “Sfântul Gheorghe” din Toronto
- Duminică 1 martie 2020, GALA MĂRŢIŞORULUI - Spectacolul Tinerelor 
Talente, la Sala DACIA.
- Duminică 29 Martie 2020, Ziua Basarabiei, moment aniversar, ora 1pm, 
sala Dacia

Misiunea Sfânta Maria şi Sfinții Martiri Brâncoveni din Kitchener
- Suntem în măsură să vă informăm că începând din 2 Februarie 2020 
avem o nouă locație. Noua adresă unde ne vom desfășura activitatea 
este 40 Bridge Street West, Kitchener, ON, N2K1K7, la aproximativ 800 
m distanță de biserica St. Paul’s Lutheran Church (544 Bridgeport Rd E), 
locul unde până acum am funcționat.

Asociaţia ARTA din Kitchener
- Sâmbătă 7 martie 2020 - Ziua Femeii

Biserica Ortodoxă “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora
- Duminică 8 martie 2020 - Hramul Bisericii
- Luni 9 martie 2020 - Agapă Frăţească

Dj Chica & EVENT Resource din Kitchener
- Sâmbătă 7 martie 2020 - Ziua de 8 Martie

Asociaţia Graiul Românesc din Windsor
- Sâmbătă 7 martie 2020 - International Women’s Day

EVENIMENTE

AURORA
Biserica “Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora

HRAM
IUBIȚI CREDINCIOȘI,
Vă adresăm INVITAȚIA de a participa 
alături de noi la praznicul Sfinților 
Patruzeci de Mucenici în zilele de 7, 
8 și 9 Martie 2020 și de a sărbători 
împreună Hramul Bisericii noastre.

Programul de slujbă este următorul:

    Sâmbătă, 7 Martie, de la orele 
5:00 p.m. - Taina Sfântului Maslu, 
urmată de Agapa frățească la biserică;
    Duminică, 8 Martie, de la 9:30 
a.m. - Sfânta Liturghie cu Parastas 
pentru ctitori, urmată de Masa de 
Hram ce va avea loc la Aurora Seniors 
Centre, de la ora 1:30 p.m.;
    Luni, 9 Martie, de la 9:30 a.m. 

- Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire 
a Sfinților Patruzeci de Mucenici și 
Agapă frățească la biserică. 

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
______________________________
Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici”
33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 
1G8
www.boraurora.com
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

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

Pentru mai multe informaţii sunaţi la: 519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

KITCHENER

Toate multumirile pentru 
primirea calda si deosebit 
de amicala pe care Pastorul 
Daniel Purza ne-a rezervat-o 
cu prilejul vizitei pe care 
am facut-o la Biserica First 
Romanian Baptist Church 
din Kitchener, in data de 9 
februarie. Ii transmit bunului 
Pastor Purza pe aceasta 
cale toate urarile de sanatate 
si inspiratie in indrumarea 
spirituala a comunitatii. 
Calde multumiri domnului 
Radu Secasan de la Agenda 
Romaneasca pentru sprijinul 
deosebit de amical pe care mi 
l-a oferit in realizarea vizitei la 
Kitchener.
________________________

Bogdan Mănoiu
Ambasadorul României în 

Canada

Domnul ambasador Bogdan Mănoiu la Biserica Baptista din Kitchener
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

KITCHENER

La 9 februarie, am avut marea 
bucurie de a vizita Biserica 
Penticostala Church of God 
din Kitchener. Ii rog pe Pastorul 
Vasile Hozan si pe fiul domniei 
sale, Amos Hozan, care ne-a 
servit drept ghid, precum si pe 
Pastorul Andrei Balulescu sa 
primeasca toate multumirile 
pentru privilegiul de a ne fi 
primit in cadrul comunitatii pe 
care o slujesc. Felicitari pentru 
munca neobosita si rezultatele 
uimitoare pe care le-au obtinut 
in cadrul bisericii. Scoala de 
limba romana, la care participa 
peste 500 de copii si tineri, 
este o realizare exceptionala. 
Ii transmit bunului Pastor 
Andrei Balulescu pe aceasta 
cale toate urarile de sanatate 
si inspiratie in indrumarea 
spirituala a comunitatii. 
Calde multumiri domnului 
Radu Secasan de la Agenda 
Romaneasca pentru sprijinul 
deosebit de amical pe care mi 
l-a oferit in realizarea vizitei la 
Kitchener.
________________________

Bogdan Mănoiu
Ambasadorul României în 

Canada

Domnul ambasador Bogdan Mănoiu la Biserica Penticostală din Kitchener
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Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

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

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

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

VORBESC
ROMÂNEŞTE

Violeta Day Care
Grădiniţă

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

 Tel. 519 894 6039
Email:    violeta_sindile@yahoo.com

PENTRU SENIORI
REDUCERI DE 20% IN 
FIECARE MARTI LA 

PRODUSELE FARA RETETA !
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

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

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

KITCHENER

La 9 februarie, la Kitchener, 
Preotul Ionut Maerean ne-a 
facut marea onoare de a ne 
primi in cadrul comunitatii la 
slujba duminicala a Bisericii 
Sfantul Ioan Botezatorul a 
Episcopiei Ortodoxe Romane 
a Americii. Doresc sa exprim 
intreaga recunostinta domniei 
sale pentru caldura cu care 
ne-a intampinat si deschiderea 
spre cooperare exprimata 
pe toata durata prezentei 
noastre la Kitchener. Ii doresc 
bunului Parinte Maerean 
multa sanatate si putere de 
munca in misiunea sa nobila 
de indrumare spirituala a 
comunitatii. Calde multumiri 
domnului Radu Secasan de la 
Agenda Romaneasca pentru 
sprijinul deosebit de amical pe 
care mi l-a oferit in realizarea 
vizitei la Kitchener.
________________________

Bogdan Mănoiu
Ambasadorul României în 

Canada

Domnul ambasador Bogdan Mănoiu la Biserica Ortodoxă din Kitchener
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KITCHENER
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, 
invitatele noastre vor fi întâmpinate, 
pe covorul roșu, cu un pahar de 
șampanie şi o floare, într-un decor 
deosebit, la Banat Banquet Hall în 
Kitchener, pe 7 Martie la ora 7pm.

Preț:$40

Mâncarea inclusă în preț: Mușchiuleț 
de porc la tavă cu pireu, gravy și 
salată; desert (încă oscilăm dar avem 
opțiuni bune), cafea, apă.
Cash bar, cu prețuri accesibile. 

Divertisment: invitați: Alex Pascu, 
(trubadurul muzicii românești în 
Canada), trupa de dans HORA, trupă 
care nu mai are nevoie de prezentare 
(după ce a cules aplauze prelungite la 
toate performanțele), ZumbaMazing, 
cu Nicole si Sheena, Aura Balasa, 

care ne va delecta cu un moment 
artistic, muzică video, cu o selecție 
variată și (sperăm noi) pentru toate 
gusturile.

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 care reprezentați 
comunitatea românească, 
Dumneavoastră sunteți cei care 
dați tonul, strălucirea și contribuiți 
la succesul evenimentului și pentru 
asta vă suntem recunoscători încă 
de pe acum!

Eveniment organizat de:
Dj Chica & EVENT Resource

Vă invităm să sărbătorim împreună

Ziua de

8 MARTIE

TORONTO
La 10 februarie, Ambasada a organizat 
in colaborare cu Colegiul Glendon al 
Universitatii York din Toronto expozitia 
cu titlul “30 de ani mai tarziu: Revolutia 
Romana reflectata in documentele 
arhivelor Ministerului roman al Afacerilor 
Externe”.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul 
prof. dr. Ian Roberge, decanul Colegiului 
Glendon, conf. dr. Crina Bud, coordonatorul 
lectoratului de limba romana de la Glendon 
College, si domnului Alexandru Trifu, vice-
consul la Consulatul General al Romaniei 
la Toronto.
In deschidere, au sustinut alocutiuni prof. 
dr. Ian Roberge, dr. Dan Berbecel, assistant 
professor la catedra de stiinte politice a 
Glendon College, si prof. dr. Calin Andrei 
Mihailescu, Universitatea Western Ontario. 
A avut o interventie si Bogdan Manoiu, 
insarcinat cu afaceri a.i.
A fost prezent un public format preponderent 
din studenti si cadre didactice, dar si membri 
ai comunitatii romanesti si consuli generali 
(Polonia, Filipine, etc.). Studentii prezenti 
la eveniment fac parte din grupele care 
urmeaza cursul de studiu al comunismului, 
tinut de dr. Dan Berbecel.

30 de ani mai tarziu: Revolutia Romana 
reflectata in documentele arhivelor 

Ministerului roman al Afacerilor Externe
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TAXVERA
BOOKKEEPING

Professional Tax & Bookkeeping Services
cell. 519.993.6647    fax.866.595.7258 

- Veronica Luca -
taxvera@yahoo.com

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sanatate: Te-ai obişnuit deja cu eventualele 
afecţiuni pe care le ai, nu pare sa fie vorba 
de nimic grav. Dragoste: Raţiunea a pus 
stapânire pe tine, în dezavantajul emoţiilor. 
Financiar: Exista o sursa de venit din alta 
direcţie decât cea oficiala.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sanatate: Fereşte-te de excese, manânca 
puţin si dietetic, bea multe lichide si fa 
mişcare. Dragoste: Toate sunt calme în 
relaţia ta, eventualele probleme mai vechi 
revin la normal. Financiar: Eşti un pic 
nesigur pe banii tai, ar fi bine sa amâni 
marile decizii financiare.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sanatate: O problema de sanatate îţi poate 
strica unele planuri. Dragoste: Flirtul si 
escapadele sentimentale îti sunt pe plac si 
nimeni nu se pricepe mai bine ca tine la 
abureli romantice. Financiar: Eşti norocos 
în chestiuni financiare, te poţi trezi în fata 
unui câstig deosebit sau a unei şanse rare, 
pe care ar fi pacat sa o ratezi.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sanatate: Ai nevoie de un tratament 
atent supravegheat. Dragoste: Ar fi bine 
sa pastrezi contactul cu realitatea, chiar 
daca februarie e o luna a îndragostiţilor. 
Financiar: Banii sunt pe teren sigur, nu 
se anunţa nicio modificare în plus sau în 
minus, duci la capat toate datoriile lunare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sanatate: Nu ocoli medicul si evita excesele 
si riscul. Dragoste: Aşteapta-te la declaraţii
de dragoste dintre cele mai frumoase 
si la daruri speciale în această lună a 
îndragostiţilor. Financiar: Singurele 
placeri le gaseşti în cumparaturile de care, 
recunoaşte, nu prea ai nevoie acum.
FECIOARA (23 aug. - 22 sept.)
Sanatate: Ai grija pe unde umbli, riscurile 
de îmbolnavire apar mai ales în medii pe 
care nu le cunoşti prea bine. Dragoste: 
Nu te sperie deloc ideea de a pune capat 
unei relaţii. Priveşti situaţia cât se poate 
de raţional, fara regrete si fara slabiciuni. 
Financiar: Banii vor veni proporţional 
muncii depuse.

BALANTA (23 sept. - 22 oct.)
Sanatate: Singurul punct slab acum este 
suprasolicitarea. Dragoste: Zona relationala 
este hiperactiva în aceasta perioada. Totul 
se petrece mai repede, mai intens, mai 
energic. Financiar: Banii vin si pleaca, 
pentru ca aşa e legea firii, dar te menţii pe 
un nivel stabil ce îţi inspira siguranţa.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sanatate: Exista pe undeva un motiv 
care necesita atenţia ta, nu-l ignora. 
Dragoste: Astrele îşi încurajeaza în aceasta 
perioada elanul romantic, afecţiunea si 
sentimentalismul. Financiar: Nimeni nu va 
bate la uşa ta sa-ti încredinţeze vreun ban, 
trebuie sa lupţi ca sa produci.

SAGETATOR (22 noi.- 21 dec.)
Sanatate: Orice abatere de la regula lasa 
urme, deci evita excesele. Dragoste: Este o 
perioada riscanta daca te afli într-un cuplu 
în impas, s-ar putea sa ajungi la concluzia 
ca ar fi mai buna o desparţire. Financiar: 
Nu te aştepta la venituri prea mari, si cele 
care vin sunt nesigure.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sanatate: Sanatatea este relativ buna, dar 
trebuie sa te fereşti de infecţii si accidentari. 
Dragoste: Parcurge etapele cu rabdare, nu 
te aventura în vise imposibile. Financiar: 
Iata ca totul revine la normal si ceea ce îţi 
aparţine ti se ofera pe tava.

VARSATOR (20 ian. - 18 feb.)
Sanatate: Starea de sanatate este foarte 
buna, nu apar probleme majore. Dragoste: 
Îţi faci prea multe probleme de la o 
banala vorba a partenerului, de la un gest 
necontrolat si torni gaz pe foc de la cele 
mai neînsemnate emoţii. Financiar: Banii 
si darurile vin spre tine ca fierul la magnet.

PESTI (19 februarie - 20 martie)
Sanatate: Totul pare perfect. dar nu lasa 
garda jos, fiindca Marte îţi poate face 
oricând o surpriza. Dragoste: Nu se poate 
vorbi de sentimente prea aprinse luna 
aceasta, dar e linişte si pace în cuplu. 
Financiar: Daca ti se cuvenea o suma de 
bani dar nu a mai ajuns la tine din diverse 
motive, acum exista sanse sa-ti parvina.

CONTACTAŢI-NE ASTĂZI 
PENTRU ORICE TIP DE:

MORTGAGE
- PURCHASES
- REFINANCES                                                        
- RENEWALS                                                                     
- FIRST TIME HOME BUYERS                   
- SELF EMPLOYED
- NEW TO CANADA                                                    
- HOME RENOVATIONS
- DEBT CONSOLIDATION                            
- INCOME PROPERTIES                               
- LINE OF CREDIT
- CREDIT CARD’S

JENNY BOGDAN & TINA NITU
MORTGAGE AGENTS / LIC.#11420

PHONE: 226-600-2959 - JENNY
email:jbogdan@mortgagealliance.com
www.mortgagealliance.com/JennyBogdan
PHONE: 519-581-7998 - TINA
email: tnitu@mortgagealliance.com 
www.mortgagealliance.com/TinaNitu  

Vorbim: Engleza, Romana, Maghiara

#5-564 WEBER ST N, WATERLOO,  ON, 
N2L5C6TOLL FREE:1-877-366-3487 GET 

PRE APROVED TODAY & SHOP WITH 
CONFIDENCE!

D & G
Skin Care
and Laser

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

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

dgskincarelaser.com

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

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:
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KITCHENER
Sâmbătă 8 februarie 2020 membrii bisericii 
ortodoxe române Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel din Kitchener împreună cu Asociaţia 
Vulturul au organizat o Cină Vânătorească, 
la clubul polonez Polish Legion, unde au 
servit supă de fazan, papricaş de căprioară, 
mici de elan şi friptură de pui. Muzica 
a fost atent selectată de CmS Global 
Entertainment, iar ringul de dans a fost în 
permanenţă ocupat. Acest eveniment a 
avut un record la vânzarea biletelor, în 3 zile 
toate locurile s-au ocupat.
Felicitări organizatorilor !
Foto: Radu şi Costin

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

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

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

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

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

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

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Andreea Nicola
Diana Belu

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

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, asociaţia ARTA din Kitchener, şi alţi sponsori care doresc să rămână anonimi.

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832

416-800-0832 sau  519-594-1712

Servicii de infrumusetare coafura/tuns/estetica/laser.
Tratament eficient de slabit prin CoolSculpting/Presoterapie/
drenaj limfatic.
Tratament  avansat laser  cu carbon ptr fata: antirid regenerarea 
colagenului/ inlaturarea pigmentarii. Servicii si produse de 
cosmetica de calitate superioara.
Sunati cu incredere la 519.496.4794 Cristina Nicoli 
(hairstylist/estetician) 

Salon C Elegance
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

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

www.cdimmigrationcanada.com

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

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

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

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

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

Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com
2130 Kingsridge Dr,

Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
www.scoalaromana.ca
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se pot accesa 
filme noi, seriale, show-uri, muzică, documentare, canale 
de televiziune din toată lumea. Aparatul costă $170, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2013 NISSAN SENTRA
($ 7850)

100000Km, Safety, 
Very Well Maintained,   

Certified, Warranty, 
Very Clean, Car Proof, 
A/C, No Accident, New 
All Season Tires,Tinted 

Windows, Bluetooth, 
Cruise Controll, New 

Brakes All Around.

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

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

519.745.9695  sau   226.339.2076

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

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.

La noapte,
 în loc de lună plină,
 am să te-aștept ca un cireș 
cântând
 dorul din dor
 cu fiecare creangă
 îngânând.

La noapte,
 în loc de lună plină,
 va fi doar noapte
 și nimic deosebit.
 La ce frumsețea
 nălucirii spre părut,
 când fi-vom numai noi -
 o noapte tu, o noapte eu?

Ne-o fi de-ajuns
 înfioratul din luceafăr
 la prima lui lumină
 nespusă încă în sărut.
 Cu norii mei am să-ți adun
 tot cântecul cu râs 
copilăresc;
 tu-n locul lunii
 vei ști cum să răsari,
 iar eu hoțește am să-ți 
spun:
 Sărută-mă,
 am învățat să înfloresc!

AM ÎNVĂȚAT SĂ ÎNFLORESC



Tel:519-569-8899
Cell:519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Defining excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta

WHOLESALE Pentru pizzerii 
şi restaurante sau magazine care deţin bucătării 

proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6

519-570-1117


