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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Miercuri 1 ianuarie - Sf. Ier. Vasile cel Mare * Luni 6 ianuarie - Botezul Domnului (Boboteaza) * Marţi 7 ianuarie - Soborul Sf.Prooroc Ioan Botezătorul *

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799

Următorul număr apare în
9 Ianuarie 2014

FREE

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

REVELIONUL PENSIONARILOR
Duminică 12 ianuarie 2014 - 2150 Bleams Rd,Kitchener,ora 4:00pm

Meniu complet. Muzică LIVE
Program artistic.
Tombolă şi cadouri la plecare.

Intrarea 10 dolari pentru pensionari. pag.13

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800

La Mulţi Ani 2014!
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REVELION 2014
CENTRUL CULTURAL 

ROMÂNESC “BANATUL”
Preţ adult: $50

Preţ seniori: $30
pag.4

SĂRBĂTORI FERICITE !
LA MULŢI ANI 2014 !

PENTRU TORONTO SAU HAMILTON SUNAŢI LA 519-220-1760
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SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Oglindă, oglinjoară, prostioară 
Revenind la psihoterapie, uneori 
regret că nu am apelat niciodată la 
aşa ceva. Pe zi ce trece, îmi dau 
seama că ne bălăcim în tot felul de 
probleme existenţiale. Ne facem 
că nu le mirosim, ca atunci când 
cineva slobozeşte din greşeală un 
pârţ. Studiile arată că nouă din 
zece oameni au probleme psihice 
mai mici sau mai mari, dar numai 
zece la sută din ei bubuie la uşa 
unui specialist. Complexele sunt 
foarte la modă, deşi ăştia cu life-
coaching-ul s-au durdulit de pe 
urma noastră. ”Rochia asta mă 
îngraşă, nu-i aşa?”, l-am întrebat 
odată pe sufletul meu pereche, iar 
el mi-a răspuns sincer: presupun 
că, dacă o mănânci pe toată la o 
masă, te îngraşă. Da, ştiu, bărbaţii 
nu suportă să-i întrebi dacă te 
îngraşă o rufă, pentru că ei ştiu 
din start că nu există răspuns 
corect la aşa ceva. Dacă zic ”nu, 
nu te îngraşă”, ţipi ca din gură de 
maidanez, le spui că mint, plângi 
cu sughiţuri, trânteşti cel puţin o 
uşă şi nu mai faci sex cu ei timp de 
una până la două luni. Dacă spun 
”da, te îngraşă”, restul acţiunii se 
desfăşoară în prezenţa agreabilă 
a procurorilor şi a medicilor 
legişti. Cabinetele de psihologie 
sunt pline de oameni care ar 
trebui să năvălească mai degrabă 
la oftalmolog. Ei văd în oglindă 
lucruri pe care nici fantomele nu 
îndrăznesc să le definească: pe 
scurt, numai monştri. Sunt urât, 
sunt gras, sunt crăcănat. Când 
psihologii care au absolvit pe la 
unele facultăţi dubitabile încep 
să le amintească de frumuseţea 
interioară, pacienţii se gândesc 
la splendoarea pancreasului. 
Aveam o amică obsedată că e 
grăsană, deşi avea 52 de kile. 
Singurul motiv pentru care nu-i 
număram coastele era că ştiam 
deja câte coaste are un om. Când 
s-a măritat, a orăcăit o săptămână 

pe pozele de la nuntă. A spus un 
DA emoţionat şi hotărât, atunci 
când calculatorul a întrebat-o, 
cătrănit, dacă e sigură că vrea 
să şteargă folderul cu imagini. 
Ei i se părea că era umflată ca 
o dropie, deşi ne-am străduit 

să-i explicăm că asta nu e ceva 
din cale-afară de rău, deoarece 
există şi păsări mai burtoase 
decât dropiile. Am aflat ulterior 
că a mers vreun an jumate la 
terapie. După primele opt şedinţe, 
psihologul ei se ducea, la rândul 
lui, la alt psiholog, ca să-i prescrie 
calmante, de frică să nu-şi omoare 
pacienta care pretindea că şi 
pasta de dinţi îngraşă. Dincolo 
de obsesiile clasice, oamenii mai 
umflă buzunarele psihologilor 
şi din motive abstracte. ”Nu 
ştiu cine sunt şi unde mă aflu”, 
îmi spunea cândva un coleg, 
justificându-mi decizia lui de a 
merge la psihoterapie. I-am urat 
din toată inima să-şi aducă aminte 
şi cine e, şi unde se află, pentru 
că psihologul trebuie să trimită 
cuiva facturile. N-a gustat gluma, 
era în faza lui emo, iar eu eram 
în faza mea zen, deci probabil 
că devenisem foarte enervantă. 
”Simt că viaţa n-are rost”, îmi 
spunea altcineva. Bine, deci vrei 
să crăpi, ca să ne luăm de-o grijă? 
– l-am întrebat, săritoare cum 
sunt. Nu, bineînţeles că nu, el 
voia să trăiască, se agăţa de viaţă 
ca motanul de perdea. Numai că 
se simţea băgat în seamă doar 
atunci când traiul era căcăniu. 
Deci era imperios necesar să ni-l 
facă ferfeniţă şi pe-al nostru, 
obligându-ne să-l ascultăm 
ceasuri întregi. Ceea ce nu ne-ar fi 
deranjat, dacă ne-ar fi plătit măcar 
pe sfert din cât îi dădea unei 
psihologuţe cu diplomă obţinută 
la Spir... ăăă... la o particulară. 
I-am zis că adevăratul psihopupu 
a început atunci când, după vreo 
duzină de şedinţe, nu numai că 
nu-şi bumbăcea deloc piticii de 
pe creier, dar îi înmulţea cu o 
viteză care umilea orice hoardă de 
omizi. Era şi mai nevricos, şi mai 
anxios, şi mai ghebos. Se chircea 
şi se închidea în el, aşteptând să-l 
ţinem de mână, să-l pupăcim pe 

creştet şi să ne simţim vinovaţi 
pentru faptul că viaţa lui de om 
bogat, frumos, titrat şi adulmecat 
de femei frumoase e o imensă 
decepţie. Aveam invidia plină de 
lacrimi, ce să vă spun.

 Hai să ne împăcăm, prostule!
 Se poartă terapia de cuplu. Toţi cei 
care au terminat de spart farfuriile 
de-acasă trec la planul B, adică 
încep să-şi spargă şi conturile, în 
favoarea psihologului. Acesta îi 
aşază cu fundul pe o canapea, îi 
serveşte cu un fursec din partea 
casei, îi întărâtă un pic, după care 
îi admiră cum se trag de jugulare. 
Unii susţin că, dacă mergi la 
tratament cu partener cu tot, se 
întâmplă ceva frumos, ajungi 
să vezi în el ceea ce n-ai văzut 
niciodată până atunci, indiferent 
că e o virtute sau un furuncul. 
Oricât vi s-ar părea de ciudat, 
există şi oameni care dau bani ca 
să le spună cineva că au nevoie 
să comunice unul cu altul, să-şi 
turuie păsurile, din moment ce 
sunt soţ şi soţie (căsătoriţi între ei 
sau fiecare cu altcineva, mă rog). 
Eu, una, n-am prea văzut cupluri 
pe care le-a cârpit psihoterapeutul, 
nici măcar în filme, dar asta nu 
înseamnă că nu există şi miracole. 
”Spune-i ce te deranjează la el”, 
o asmute un terapeut pe o soaţă 
care se săturase de consort ca de 
publicitate. Ea, cooperantă, spune 
că, de exemplu, o deranjează 
faptul că el e un dobitoc. Apoi, 
vine rândul inculpatului să spună 
ce-l deranjează la nevastă-sa. El, 
mai galant, spune că îl deranjează 
faptul că ea sforăie – deşi asta nu 
e treabă de muiere. Psihologul, aţi 
ghicit, îl va întreba cum se simte 
atunci când nevasta lui sforăie. 
Iar clientul răspunde, inocent, 
că se simte exact ca atunci când 
vecinul lui a băgat bormaşina-n 
perete, într-o sâmbătă, dis-de-
dimineaţă. Iar el i-a bătut la uşă şi 
i-a adus civilizat la cunoştinţă că, 
dacă nu scoate unealta din priză 
imediat, o să i-o bage acolo unde, 
cu toate progresele medicinei, nici 
colonoscopia nu poate să răzbată. 

Simona Catrina

Pacientul nostru, ciudatul 
nostru. Fobii şi nebunii

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.  S IMONA RUSU

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

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

www.damareno.com

în domeniul construcţiilor 
(renovări în zona GTA).
Vorbim româneşte.
Pentru informaţii 647-409-1517

Firma DamaReno angajează

- a doua parte -

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 
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ASIGURARE DE 
CĂLĂTORIE

pentru vizitatori în Canada

Aveţi membrii ai familiei sau 
prieteni care vor veni în vizită 
în Canada? I-aţi asigurat pe 
durata şederii aici?
Asigurarea de călătorie pentru 
vizitatori în Canada acoperă 
costurile ridicate ale unor 
urgenţe medicale apărute aici. 
Poate fi cumpărată cu până la 
365 de zile înainte de plecare, 
sau la sosirea în Canada. 
Pentru cine puteţi face 
această asigurare? Ea este 
necesară pentru:
Vizitatori în Canada. Cetăţeni 
canadieni care nu sunt eligibili 
pentru programe de asigurare 
guvernamentale. Persoane care 
sunt în Canada cu o viză de 
lucru sau, părinţi, bunici veniţi 
prin Super Visa.
Imigranţi nou veniţi în Canada, 
în aşteptarea intrării în vigoare 
a asigurărilor guvernamentale.

Dar, ce este Super Visa?
Este un nou tip de viza, creeată 
pentru părinţi şi bunici care vor 
să-şi viziteze familiile stabilite 
în Canada pentru o perioadă 
mai lungă, fără a fi nevoiţi 
să o reînnoiască. Ea permite 
vizitatorilor:
să rămână în Canada pe o 
perioadă de până la 24 de 
luni, şi intrări multiple într-o 
perioada de 10 ani. Aplicanţii 
pentru Super Visa trebuie 
să aibă asigurare medicală 
canadiană privată, valabilă 
pentru cel puţin un an.
Unele din beneficii sunt 
următoarele:  
Asistenţă în urgenţele medicale. 
Acoperirea serviciilor 
paramedicale. Transportul 
cu ambulanţa. Tratamentele 
dentare de urgenţă. Cheltuieli în 
caz de deces. Revenirea acasă 
în caz de urgenţă medicală. 
Întreruperea călătoriei.
Aş vrea să menţionez alte 
câteva caracteristici:

Dacă Super Visa nu este 
aprobată, sau anulaţi călătoria 
din alte motive înainte de data 
intrării în vigoare a asigurării, 
suma plătită ca premium se 
rambursează.
O recuperare parţială a 
premiului este posibilă dacă 
vizita se scurtează din diverse 
motive. Pentru a reduce 
premiul, sunt opţiuni pentru 
“deductible”. Premiul se 
plăteste anual, şi nu lunar, ca în 
cazul altor tipuri de asigurări.   
Daca asiguratul doreşte să se 
reîntoarcă în ţara de origine 
pentru o perioadă scurtă, în 
timpul perioadei de acoperire, 
asigurarea se suspendă pentru 
acea perioada, şi reîncepe la 
întoarcerea în Canada.
Asigurarea acopera şi excursii 
scurte în afara Canadei, atât 
timp cât ele încep şi se termina 
în Canada (în anumite condiţii).

Nimeni nu se aşteaptă să aibă 
urgenţe medicale departe de 
casă, sau să-şi anuleze excursia 
datorită unei urgenţe medicale. 
Dar, aceste evenimente se 
întâmplă, şi ele pot fi foarte 
neplăcute şi foarte costisitoare.
Protejaţi-vă oaspeţii şi familia, 
protejaţi-vă pe dv. cumpărând 
o asigurare  de călătorie pentru 
cei dragi!
Pentru cei care doresc mai 
multe informaţii, sau să facă 
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, le stau la dispoziţie.
519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor

Independent Broker
Membru ADVOCIS



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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Bucuria vine din lucruri 
mărunte, liniştea din suflet, iar 
căldura din inimă.
      Dorim tuturor pacienţilor 
        nostri, precum şi tuturor 
        cititorilor ziarului “Agenda 
            Românească”, să aibă
            parte de toate acestea,
            acum, de Crăciun, şi 
          întotdeauna !!

Dr. Sorin Boeriu
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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

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

EmilBalea@insurefinancial.ca

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”

REVELIONUL

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
• Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, etc)
• Cotlet de vită, piept de pui, legume, salată verde, cartofi 
• PURCEL LA TAVĂ  cu salată de varză -  specialitatea serii
• Desert şi cafea

CASH BAR : Şampanie, vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite 
aducerea băuturii de acasă) 

DJ  JOHN GRNCA va oferi 
celor prezenţi un bogat 
repertoriu din muzica 
românească populară şi 
uşoară, plus melodii din 
topurile actuale ale muzicii 
internaţionale.

Preţul este:

Adult $50/persoană
-Seniori $30/persoană
-Între 12-18 ani $30/persoană
-sub 12 ani GRATUIT

Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel: 519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

2150 Bleams Rd, Kitchener

Societatea Culturală Românească Banatul
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

- every weekend home
- 5000 miles/week
- dedicated runs to US
- no touch freight
- exceptional pay, steady work

- $1000 sign on bonus starting now to the 
end of December
Fast card or eligible required

Please call: (647)929-8870 
(vorbim româneşte)

We HIRE AZ Team drivers

31 DECEMBRIE 2013 la Sala Mare - ORELE 7:00 PM – 3:00 AM

KITCHENER

Într-o atmosferă de mare sărbătoare, copiii 
şcolii duminicale din cadrul Bisericii “Sf. 
Ioan Botezătorul” din Kitchener au deschis 
expoziţia de icoane în prezenţa preoţilor 
Dumitru Ichim şi Ionuţ Maerean dar şi a 
celor ce au dorit să vadă şi să cumpere o 
icoană cu “Naşterea Domnului” şi “Maica 
Domnului cu Pruncul”.
Expoziţia rămâne deschisă până în ziua de 
Crăciun - 25 decembrie. Cu banii strânşi 
vom umple sacii lui Moş Crăciun, ca în ziua 
serbării (28 decembrie) să vină încărcat 
spre a bucura pe toţi copiii participanţi, atât 
în programul artistic dar şi ca spectatori, la 
acest eveniment.

Programul slujbelor si evenimentelor:
Sâmbătă, 21 DEC, 6:00 PM - Vecernia şi Sf. 
Spovedanie
7:30 PM - Concert de colinde susţinut de 

corul Bisericii Sf. Ioan Botezatorul şi solişti 
invitaţi
Duminica, 22 DEC, 08:30 AM - Utrenia
10:00 AM - Sfanta Liturghie
12:00 PM - Bakesale (prăjituri pt. Crăciun)
25 Decembrie - Slujba de Crăciun
08:30 AM - Utrenia
10:00 AM - Sfânta Liturghie
12:00 PM - Moş Crăciun aduce daruri 
copiilor
26 Decembrie - Soborul Maicii Domnului
08:30 AM - Utrenia
10:00 AM - Sfânta Liturghie
28 DEC, 5:00 PM la Sala Mare - Serbarea 
elevilor Şcolii Duminicale
6:30 PM - Vecernia
Duminica, 29 DEC - 08:30 AM - Utrenia
10:00 AM - Sfânta Liturghie
31 DEC, 7:00 PM, la biserică - Tedeum la 
trecerea dintre ani
7:30 PM - 3:00 AM - Revelion 2014

EXPOZIŢIE DE ICOANE

Preotul va merge cu Boboteaza după 
următorul program:
Kitchener VEST  pe 3 şi 4 ianuarie
Kitchener SUD pe 5 ianuarie
Kitchener EST pe 10 şi 11 ianuarie
Kitchener la NORD de Autostrada 7-8 pe 
12 ianuarie
Waterloo VEST pe 17 şi 18 ianuarie

Waterloo EST pe 19 ianuarie
Guelph pe 25 ianuarie
Cambridge pe 26 ianuarie
Dacă locuiţi în alte zone decât cele 
specificate, vă rugăm sunaţi la (226) 
600-2911 sau trimiteţi e-mail la: 
sf.ioankitchener@gmail.com pentru a 
programa vizita preotului.

Comitetul parohial



19 Decembrie * Nr.149 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5

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

ANGAJĂM ŞOFERI

GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !

Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  
GARANTATE !

MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

KITCHENER
Programul de sărbători al 
parohiei ortodoxe române

“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
 din Kitchener -184 Madison Ave.S.

Primiţi cu colindul?
Dacă primiţi, atunci şi anul acesta, aşa cum deja 
v-am obişnuit, grupul nostru de colindători mari 
şi mici vor veni pe la casele dumneavoastră după 
cum urmează:
-adulţii, în week-end-urile de: 21-22 decembrie,
-copiii, în zilele de 23 şi 24 decembrie.
-Miercuri 25 Decembrie 2013 - Naşterea 
Domnului  9:00a.m. - Utrenie urmată de Sfânta 
Liturghie 12:00 p.m.- Concert de Colinde 12:30 
p.m.- venirea lui Moş Crăciun
-Joi 26 decembrie 2013 – Soborul Maicii Domnului 
9:30 a.m.- Utrenie urmată de Sf.Liturghie
-Vineri 27 decembrie 2013 - Sfântul Arhidiacon 
Ştefan 9:30 a.m. - Utrenie urmată de Sf.Liturghie
-Duminică 29 decembrie 2013 9:30 a.m.  Utrenie 
urmată de Sf.Liturghie.
Noi, Parohia “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Kitchener vă dorim s-aveţi un Crăciun 
binecuvântat, cu pace, sănătate şi bucurie. Fie ca 
Pruncul Sfânt din ieslea rece a Betleemului să-şi 
găsească sălaş cald în inimile noastre.
La mulţi ani tuturor!

DISTRIBUŢIA ZIARULUI ESTE ASIGURATĂ DE:

ROPOL PLUMBING INC.
WWW.ROPOLPLUMBING.CA

519-220-9177

Dragi Romani,

Fie ca bucuria si linistea aduse de 
sfintele sarbatori sa va insoteasca 
pe tot parcursul anului ce va urma.
Noul an sa ne gaseasca mai buni, 
mai puternici, mai ambitiosi, mai 
indulgenti si rabdatori unii cu altii, 
dar mai exigenti cu noi insine, mai 
veseli, mai calmi… pentru ca totul 
vine din noi, dinfelul in care gandim 

si ne incredem in Dumnezeu!
Sa aveti parte de tot ce aveti bun si 
mai vreti, de tot ce nu aveti si va 
doriti, de tot ce va lipseste si nu stiti. 
Un AN  nou  fericit si multi ani cu 
sanatate!
 Sarbatori fericite!

  Antonella Marinescu,
Consul General
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PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

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 O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

- TILES (install and repair)
- PAINTING (prepare walls, patchig, caulking)
- LAMINATE
- CARPENTING (repair/replace trim)

HOME SERVICE
WALL REPAIRS
DOOR REPAIRS

519-569-9255
519-896-1008

monelborza@gmail.com
MONEL BORZA

MB Remodelling and Renovations
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge Hyundai, am obţinut 
aprobarea lor de a oferi un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI CAMBRIDGE beneficiaţi de
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TORONTO

SERBAREA DE CRĂCIUN
la Şcoala Românească din Toronto

O lună plină de sărbători
Din 6 decembrie eu tot sărbătoresc Crăciunul! 
Toate spectacolele la care am participat au fost 
impresionante. Cel mai mult am aşteptat însă 
concertul de la Şcoala Românească (Milne Valley 
din Toronto). Şi nu fără un motiv anume. A trebuit 
să îmi văd pe scenă odoraşul care a făcut un efort 
maxim să înveţe o poezie de un kilometru, în 
română! Bunica a fost regizor şi scenarist. Până la 
urmă cred că s-au descurcat de minune. De altfel ca 
şi ceilalţi minunaţi copii care au încântat audienţa 
cu poeziile pe care noi le-am învăţat cu 20 sau 30 de 
ani în urmă. Am cântat totodată împreună “O brad 
frumos”, “Colindă, colindă”, “O ce veste minunată” 
sau “Scoală gazdă nu dormi”! Trebuie să precizăm că 
aceşti elevi fac un efort considerabil an de an. Ei vin 
în fiecare sâmbătă dimineaţa la şcoala românească, 
când mulţi încă dorm că de, e weekend. Iar din luna 
noiembrie fac un dublu efort să înveţe o colindă 
românească şi o poiezie pentru Moş Crăciun.  Bine, 
nu degeaba! Se aleg cu daruri.

Hai, mai cântaţi o dată!
Nu ştiu cum se face la alte şcoli, dar mie îmi place 
foarte mult că în debutul spectacolului se intonează 
cele doua imnuri de stat. Îi face pe copii să iubească 
deopotriva ambele ţări: Canada şi România. Apoi 
petrecerea a început cu evoluţia de excepţie a picilor 
din JK, iar la final cei din clasa a 8-a şi clasa de 
liceu ne-au lăsat cu gura căscată.  Ce bine vorbesc 
româneşte şi ce spectacol original au regizat, că era 
cât pe ce să strigăm: “bis”! Nu am mai îndrăznit. 
Copiii aceştia au avut puteri să susţină un concert de 
aproape 3 ore.

Şcoala Românească din Toronto - un nume cu 
greutate în comunitate
Un alt detaliu, care nu vreau să îmi scape este că 
în acest an Şcoala Românească din Toronto a 
avut şi mai mulţi sponsori şi doritori de a susţine 
evenimentul. Semn bun anul are o să spuneţi, nu? 
Ei bine da! Potrivit coordonatorilor evenimentului, 
printre care este şi Viorel Rusu la Şcoala Milne 
Valley vin aproximativ 200 de copii. Deci l-a costat 
scump pe Moş Crăciun popasul anul acesta. Mă 
gândesc că de aceea a avut nevoie de mai mulţi 
sponsori….

A venit vacanţa!
Bucurie dublă pentru elevi în această zi. Mai întâi 
s-au ales cu un cadou de la Moşul cu plete dalbe, iar 
apoi spre final profesoarele i-au anunţat că până în 
11 ianuarie 2014 nu se mai vad. A început vacanţa 
de iarna şi sărbătorile frumoase.

Craciun Fericit şi un An Nou minunat!
Liliana Bagrin
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KITCHENER

SERBĂRILE CELOR 2 ŞCOLI DE LIMBA ROMÂNĂ DIN KITCHENER
Moş Crăciun a venit cu sacul plin la Şcoala 
Publică de Limba Română-Forest Heights, 
şi a fost întâmpinat de glasuri de copii, 
care, în cea mai curată limbă românească, 
au recitat poezii, au cântat colinde şi s-au 
bucurat de atenţia părinţilor, bunicilor, 
profesorilor şi voluntarilor şcolii.
 Programul artistic, pregătit de profesorii 
celor două clase, a încântat spectatorii 
prezenţi în număr mare, care au aplaudat 
şi cântat împreună cu ei. După ce Moş 
Crăciun a împărţit binemeritatele daruri, 
toţi cei prezenţi s-au strâns în jurul 
bunătăţilor de sezon şi au avut şansa să se 
cunoască, să pună întrebări şi să afle mai 
multe despre programul şcolii.
Dorim să mulţumim sponsorilor noştri 

dragi, doamnei Teresa Onsen patroana 
de suflet a şcolii noastre, care ne-a ajutat 
să dăruim un mic pacheţel copiilor, 
profesorilor şi voluntarilor şi doamnei 
Florica Usztan de la Crema Pastry care 
ne-a sponsorizat cu minunatele prăjituri 
tradiţionale româneşti. De asemenea, 
mulţumim şi Moşului nostru drag, dl. 
Florin Ciubotariu, care de doi ani ne 
ajută să încântăm sufletele copiilor prin 
întruparea lui Moş Crăciun.

Colectivul şcolii vă urează Sărbători 
Fericite şi un călduros “La Mulţi Ani!”.

Sandu Sindile
Profesor la Şcoala Publică de Limba 

Română

Sâmbătă, 7 decembrie 2013, la şcoala 
Românească-St. Louis Centres Moş 
Crăciun a fost aşteptat cu emoţie şi 
nerăbdare de toţi copiii, alături de părinţi, 
bunici şi invitaţi. Pentru SERBAREA 
CRĂCIUNULUI elevii au pregătit poezii, 
scenete şi colinde, iar eforturile le-au fost 
răsplătite din plin, Moş Crăciun aducând 
fiecăruia cadoul mult dorit.
Mulţumim organizatorilor, sponsorilor - în 
special d-lui Nelu Drăguşin de la atelierul 

auto Rom Car Automotive din Kitchener, 
mulţumim Comitetului Părinţilor, 
invitaţilor şi tuturor participanţilor!
Tot pe această cale dorim să vă urăm 
ca Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi 
apropierea Anului Nou să vă aducă tuturor 
pace şi linişte sufletească, sănătate şi belşug 
alături de cei dragi!
Comitetul Părinţilor şi cadrele didactice ale
Şcolii Româneşti - St.Louis Centres, 
Kitchener.

Şcoala Publică de Limba Română-Forest Heights Şcoala Românească - St. Louis Centres
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Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185

GUELPH PLACE
BANQUET HALL & RESTAURANT
492 Michener Rd., Guelph, Ontario, N1K 1C6 www.guelphplacebanquethall.com

Nick Sutter 519-821-3813, Fax:519-821-3692

WEDDINGS * CONFERENCES * BANQUETS
Restaurantul deţine 2 săli cu bar şi intrări separate. Sala mare are 700 de locuri şi sala 
mică are 100 de locuri. Parcare mare gratuită şi meniuri excelente (bucătari profesionişti).

KITCHENER

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448
         (taxe NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Alina Radu 4165487870

Doresc tuturor clienţilor şi 
colaboratorilor sărbători fericite şi un 
an nou plin de bucurii. La mulţi ani!
c.416-910-7325    expectsuccess2@gmail.com

Miercuri 18 decembrie 2013, Grupul 
de Seniori din Kitchener au organizat o 
masa festiva. Fiecare au adus bunatati 
specifice de sezon si nu numai si au 
petrecut un timp minunat impreuna pe 
durata a doua ore. Bineinteles la asa un 
eveniment nu au putut lipsi colindele 
de Craciun care au incintat sufletul 
celor prezenti. Urmatoarea intilnire 
a grupului va avea loc in 8 ianuarie 
2014, deoarece in urmatoarele miercuri 
care vor urma Piata Agroalimentara 
din Kitchener va avea un program 
special de sarbatori. Sarbatori fericite, 
La Multi Ani si ne vom intilnii cu totii 
la Revelionul Pensionarilor din 12 
ianuarie 2014

Masa de Crăciun a Grupului de Seniori din Kitchener



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Posibile depresii. Dragoste: Dacă 
eşti celibatar, în ochii admiratorilor joci 
rolul inaccesibilului, dar lasă şi câteva 
portiţe pentru a nu-ţi izgoni pretendenţii. 
Financiar: Poţi primi un ajutor neaşteptat 
şi surprinzător din partea unor persoane la 
care nici nu te gândeşti.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj,  
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Mai multe planete promit să te 
susţină, aşa că ar trebui să profiţi din plin de 
atuurile pe care ţi le furnizează. Financiar:
Economiile şi prudenţa trebuie să rămână 
preocupările tale principale.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Soluţia este odihna, o alimentaţie 
echilibrată şi fără excese. Dragoste: Chiar 
dacă îl ai pe cel drag alături, tot singur te 
simţi. Vei căuta refugiu în alte planuri 
ale vieţii, dar din păcate deocamdată nici 
acolo nu ai mai multe motive de bucurie. 
Financiar: Ai o perioadă bună şi ar fi bine 
să o exploatezi din plin.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de odihnă şi de un regim 
de viaţă cât mai regulat. Dragoste: Este o 
perioadă cam riscantă pentru inima ta, deci 
ai grijă cui îi oferi iubirea şi încrederea. 
Financiar: În perioada următoare nu se 
produc schimbări semnificative care să 
afecteze starea ta materială.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te vor deranja unele neplăceri 
cauzate de articulaţii şi ligamente. Dragoste:
Vă faceţi, unul altuia, promisiuni care vă 
inspiră încredere că relaţia voastră va merge 
şi mai bine de acum încolo. Financiar: Banii 
nu sunt pe un nivel foarte bun, dar, atât cât 
sunt, eşti mulţumit şi liniştit.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Stând şi aşteptând să treacă de la 
sine, nu vei rezolva nimic. Dragoste: E cam 
rece în viaţa ta sentimentală, te simţi singur 
şi abătut, pentru că ceva lipseşte pentru a fi 
cât de cât mulţumit. Financiar: Banii sunt 
pe un nivel suficient de calm încât să nu te 
laşi copleşit de griji.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Medicul te aşteaptă pentru o 
consultaţie aprofundată. Şi ce bine te vei 
simţi după ce vei afla rezultatele! Dragoste:
Relaţia cu partenerul evoluează lent dar 
bine, spre un viitor stabil. Financiar: E un 
stres fiecare factură nouă şi fiecare plată 
lunară.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme şi 
infecţii ale organelor genitale. Dragoste: 
Lucrurile se vor îmbunătăţi şi vei avea mo-
mente de satisfacţie sentimentală. Financiar:
Trebuie să iei măsuri mai drastice în privinţa 
bugetului personal şi să treci la economii.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Problemele de sănătate apar mai 
ales în timpul unor deplasări, deci ai grijă 
dacă pleci la drum. Dragoste: Nu se petrece 
nimic extraordinar la prima vedere, lucrurile 
se maturizează pe parcursul acestui sfârşit 
de ciclu jupiterian. Financiar: Te agiţi prea 
mult, fii mai calm şi ia-le pe rând, una câte 
una.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu 
ficatul sau pancreasul. Dragoste: Indiferent 
că vei face sau nu pasul, în dragoste nu 
ai de ce să te plângi. Relaţia cu persoana 
iubită este plină de bucurie. Financiar: 
Aştepţi urmările concrete ale unor activităţi 
încheiate demult, dar banii nu ajung atât de 
repede la tine.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti mai vulnerabil la microbi, 
viruşi, bacterii. Dragoste: Uneori e mai bine 
să taci şi să ignori ceea ce nu merge bine. 
Lăsându-le în pace, pot trece de la sine. 
Financiar: Eşti atras de afaceri ciudate, 
riscante, cu persoane de credibilitate 
îndoielnică, de chilipiruri care se pot solda
cu un eşec sau o pierdere.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Evită orice excese gastrice, 
sistemul tău digestiv este destul de fragil în
această perioadă. Dragoste: Noutăţile cele 
mai plăcute pot apărea: concepţia unui 
copil, cerere în căsătorie, mutare în casă 
nouă. Financiar: Ai putea pierde o sumă de 
bani în urma unei decizii pripite.
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Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.

TORONTO

Peste 55 de copii au colindat personalul consulatului, iar la plecare au primit fiecare 
cite o pungă cu dulciuri din partea doamnei consul general Antonella Marinescu.

Consulatul Român din Toronto
a primit colindătorii



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.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

Sistemul Şcolar Canadian

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare: 
Copilul meu este bolnav şi nu poate 
merge la şcoală. Poate să vină un 
profesor să îi predea acasă ?

Dacă copilul dvs nu poate să meargă 
la şcoală datorită unei boli sau unui 
accident, şcoala poate aranja pentru ca 
un profesor să vină acasă şi să îl ajute 
pe copil. Părinţii copilului trebuie 
să contacteze pe directorul şcolii 
care va desemna un profesor să vină 
acasă. Acel profesor se va întâlni în 
prealabil cu personalul şcolii, părinţi şi 
elev pentru a dezvolta un plan pentru 
instrucţia acasă. Profesorul desemnat 
trebuie să fie un profesor calificat şi va 
preda lecţiile numai în prezenţa unui 
adult responsabil.

Întrebare: Ce pot face atunci când 

nu sunt mulţumit de răspunsul 
profesorului copilului meu într-o 
anumită problemă? Unde pot merge 
mai departe?

Există cazuri când profesorul nu poate 
să vă ajute să rezolvaţi o problemă. 
În acest caz veţi merge mai departe 
la directorul şcolii. Dacă nu sunteţi 
mulţumiţi nici de răspunsul acestuia 
puteţi contacta superintendentul 
şcolii. Întrebaţi pe secretara şcolii 
sau directorul şcolii cine este 
superintendentul şcolii. Un “trustee” 
vă poate ajuta de asemenea. 
Este recomandat ca părinţii să 
contacteze şcoala unde învaţă copilul 
lor pentru a vorbi cu profesorii despre 
teme, relaţia copilului lor cu alţi copii 
sau dacă sunt necesare ore suplimentare 
pentru acesta.

Pa
ul

in
a 

Po
pe

sc
u Întreabă un

 PROFESOR

FOODTRUCK
Facem la comandă: 
mici,sarmale,kurtos kolacs, 
hamburger, sausages şi 
alte feluri de mâncare; 
onorăm tot felul de 
evenimente.

Livrăm comenzi la 
domiciliu, comanda 

minimă de $30.
Pentru detalii vizitaţi
www.hhfoodtruck.ca.

Tel.226-978-2898

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

519.622.1485 x.106
lracolta@srcollp.ca

Compania noastră este un “full
service accounting firm” si vă oferă:

-servicii de contabilitate (bookkeeping)
-taxe pentru individuali (self-employed) si corporaţii
-intocmirea documentelor de HST, WSIB si source deduction
Profesionalismul si experienta noastră vă ajută să obţineţi 
cel mai bun income tax return pentru dumneavoastră

Lucci Racolta, CPA, CA
Accountant



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
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea

Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

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:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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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

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

CÂMPUL ROMÂNESCPUBLICITATE

Acum puteţi încerca noile produse 
SOZO cu extract din fructe de cafea 
pentru o viaţă plină de energie şi 
vitalitate. Această oportunitate vă poate 
oferi o cale spre sănătate şi totodată 
libertate financiară. Pentru cine doreşte o 
mostră gratuită sau să obţină mai multe 
informaţii despre produsele SOZO sau 
cum pot deveni reprezentanţi SOZO o 
pot contacta pe Cristina Romina Moscal 
pe facebook, sau la www.sozolife.com/
Romina, sau la:         romina.moscal@
gmail.com

PRODUSELE SOZO
antioxidant de 

625 de ori
mai puternic 
decât afinele

REVELIONUL PENSIONARILOR

                            Duminică 12 ianuarie 
                       2014, ora 4pm la Centrul 
               Cultural Românesc Banatul 
         din Kitchener (aceeaşi locaţie ca şi 
   anul trecut - 2150 Bleams Rd,Kitchener)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Ap.Petru şi Pavel”, Centrul Cultural Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor 
AREC-SOC, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţia
 a III

-a

Vom transmite evenimentul LIVE PE 
INTERNET. Capacitatea sălii pentru acest 
eveniment este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 10 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 50 
de ani, pensionari de boala, anticipat, iar 
dacă unul din familie este pensionar soţul/
soţia plăteşte $10)
- 100 dolari cine nu este pensionar
DIN PROGRAM:
-Melodii interpretate la vioară de Lavinia 

Vlad
-Arii din opere cu Iasmina Pătacă
-Ansamblul “Mărţişor” condus de Prof.Ion 
Damian
-Dans modern cu elevii şcolii de dans 
din Waterloo condus de Alexandra 
Sevastianova
-Valsuri şi tangouri prezentate la nivel 
profesionist de Alexandra Sevastianova
-formatie LIVE de muzica de dans cu 
formaţia “MAGIC” - Dan Florea (voce şi 
orgă) şi invitaţii lui.

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
La plecare fiecare pensionar va primi 
un cadou. Pensionarilor din Kitchener 
si Waterloo care nu au cu ce ajunge 
la eveniment li se vor asigura gratuit 
transportul.
Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 

susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 250 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 
informaţii suplimentare şi rezervări de 
bilete:

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

REVELIONUL
SENIORILOR

519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

REVELION 2014
la Câmpul Românesc

S-au pus în vânzare biletele pentru  
Revelionul 2014 de la Câmpul Românesc. 
Costul biletului este $110.00/adult şi 
$50.00/copii (7-14 ani); copiii sub 7 ani 
intră gratuit.
Anul  acesta  aranjamentul muzical va 
fi susţinut de  Formatia ”ZODIAC” şi 
cunoscutul solist ”PAVEL JURCA” care au  
experienţă în organizarea de evenimente 
speciale, revelioane şi discoteci. 
Petrecerea de revelion va începe la 
ora 8:00 pm. După miezul nopţii vom 
avea un program tradiţional Românesc, 
susţinut de membrii Asociaţiei Culturale 
Române, program ce va conţine obiceiurile 

tradiţionale: Pluguşorul, Capra, Steaua, 
jocul Măştilor şi alte obiceiuri specifice 
zonelor din România. Tradiţionalul se 
regăseşte la Câmpul Românesc şi a devenit 
o mândrie pentru noi să putem să oferim 
aceste tradiţii şi obiceiuri.

Un bar asortat cu diverse băuturi este inclus 
în preţul biletului, precum şi o sticlă de 
ŞAMPANIE  la fiecare masă.
Meniul de revelion este bogat, specific 
românesc, pregătit în bucătăria Câmpului 
Romanesc. Desertul şi Ciorba de potroace 
din dimineaţa Sfântului Vasile vor încheia 
meniul nostru.
Vor fi 8 persoane la masa - locurile sunt 
limitate şi trebuie rezervate din timp.

TOTUL  ESTE  INCLUS  în preţul biletului.

Mai multe informaţii, precum şi imagini şi 
videoclipuri de la revelioanele precedente 
de la Câmpul Românesc se pot viziona  pe 
website-ul:

www.campulromanesc.ca

Vă aşteptăm să petrecem un revelion 
deosebit într-o atmosferă cu tradiţii 
şi obiceiuri româneşti, conservate în 
decursul  anilor şi transmise de primii 
emigranţi români din Ontario de la Câmpul 
Românesc.

Pentru bilete sunaţi la:
-Alexandru Colceriu 905-575-5048 pentru
  zonele Hamilton şi Kitchener  
-Dumitru Răchitan 905-265-9884 (Toronto) 

Dumitru Răchitan,
preşedintele asociaţiei
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Cred că nu exagerez dacă numesc 
concertul de colinde din 7 decembrie cu 
corala Armonia, o seară magică, ba chiar 
o seară de „armonie”. Cele aproape două 
ore, în care corala a delectat auzul şi 
simţurile celor prezenţi în sală, s-au scurs 
aşa de repede, că spectatorii nu voiau 
să mai plece. Sala Bisericii “Sf.Ioan 
Evanghelistul” s-a umplut până la refuz, 
iar unii spectatori au rămas în picioare 
până la sfârşitul concertului.
Concertul a început cu un cuvânt de 
apreciere din partea Consulatului român 
de la Toronto. Domnul vice-consul 
Doru Liciu a oferit dirijorului Augustin 
Medan Diploma de Merit din partea Dnei 
Consul general, Antonella Marinescu,  
“în semn de apreciere pentru contribuţia 
la păstrarea culturii române şi activitatea 
artistică deosebită dedicată comunităţii 
româneşti din Canada”.
Şi după momentul acesta emoţionant, au 
început să curgă colindele, cele ştiute de 
acasă, cele armonizate de dirijor, câteva 
din repertoriul internaţional, aşa cum 
corala i-a obişnuit pe spectatorii ei ani 
de-a rândul.
Ca în fiecare an, deşi ocupaţi cu examene, 
cu rapoarte, şi alte activităţi, tinerii coralei 
Diana Campean, Gelu Campean şi Mona 
Medan, au răspuns prezent, ba au şi avut 
un moment a lor,cu piesa lui Brian Adams 
„Christmas Time” armonizată de dirijor 
pentru solişti, cor şi acompaniament de 
chitara (Bogdan Jivan) şi orgă (Lucian 
Balu).
Diana Campean, cunoscută în 
comunitatea românească nu numai ca 
solista dar şi ca interpretă de teatru, a citit 
o poezie, scrisă de mama ei, Dna Ileana 
Campean, care a fost surprinsă de gestul 
frumos făcut de fiica sa.
Am avut ocazia să-l ascultăm în concert 
pe Tinu Barbur, şi nelipsita sa chitară, 
cu două colinde româneşti îndrăgite de 
public şi la care, pe alocuri s-au alăturat  
şi coriştii la refren.
„Nu suntem Madrigalul”,  a spus la un 
moment dat dirijorul. Mai greşim pe ici 
pe colo, ne mai mişcăm pe scenă, mai 
dialogăm cu publicul, dar ne simţim  

ca acasă aici la dvs., aş putea spune 
că suntem la „şezătoare”. Şi pentru a 
întări cele spuse a invitat publicul să 
cânte împreună cu corala, cunoscuta 
„O ce veste minunată”, iar mai tărziu 
i-a invitat pe spectatori să înveţe o altă 
colindă românească, armonizata de el, 
„Colindul răsună”  ale cărei versuri au 
fost distribuite în sală.
Corala a ţinut să marcheze aniversarea 
a 160 de ani de la naşterea lui Ciprian 
Porumbescu, şi după câteva cuvinte în 
care dirijorul a prezentat pe scurt viaţa 
şi activitatea marelui compozitor, corala 
a cântat divinul „Tatăl nostru” compus 
de cel ce are la activ o serie de piese 
religioase, dar şi colindul „Cântec de 
Crăciun” (Din an în an) ale cărei versuri 
fuseseră scrise iniţial de către Ciprian 
Porumbescu, care a fost şi poet pe 
deasupra. 
Au fost în concert, piese care au 
impresionat până la lacrimi, altele au 
provocat admiraţia publicului; cunoscuta 
piesa „Silent night”, unde vocea Dnei 
Magdalena Medan a vibrat în biserică 
divin, publicul ovaţionând la sfârşit; 
Au fost piese care au şocat prin veselia 
lor „Dimineaţa lui Crăciunu” şi care au 
scos publicul din monotonie acolo unde 
nu se aşteptau, şi aici amintesc colindul 
„Nouă azi ne-a răsărit”, unde dirijorul a 
introdus un refren, scris pe vremea când 
dirija la Paris corala Casei româneşti, 
şi care intrerupea cursul lin şi duios al 
cântecului.
Dirijorul a mulţumit părintelui Protopop 
Ionel Cudriţescu pentru găzduire şi a 
oferit bisericii minunatul coş de flori 
adus de Monacoflowers, companie care 
este nelipsită de la toate activităţile din 
comunitatea românească.
Ar fi multe de spus; emoţiile şi trăirile 
simţite pe parcursul celor aproape două 
ore nu se pot exprima în cuvinte.  Corala 
Armonia nu este o corală de profesionişti, 
nu impresionează printr-o ţinută sobră, 
serioasă, dar cucereşte prin căldură, 
prin diversitate, prin acea atmosferă 
de familie, de acasă. Felicitări tuturor 
coriştilor şi La mulţi ani şi de aici înainte!

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

BISERICA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ

“SF. GHEORGHE”–TORONTO

Organizează în luna decembrie la Biserică 
şi Sala Culturală “Dacia” următoarele 

evenimente:
- între  22 - 24 decembrie - studenţii Şcolii 
Duminicale vor merge cu colindul pe la 
casele credincioşilor

- miercuri 25 decembrie 2013 ora 12:00pm  

Concert de Colinde cu Corala “Vox Dacis”

- joi şi vineri 26-27 decembrie 2013 ora 
12:00pm – Colinde tradiţionale interpretate 
de grupuri de colindători.

Pentru programul religios şi alte informaţii 
vizitati website-ul bisericii:

     www.romanianchurchtoronto.com
sau sunaţi la
                      905-770-8529

O seară de „ARMONIE” 
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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

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - 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

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Năvodul,
bogatelor ape le-a fost 
voievodul,
cum încă spun unii,
vrăjite adâncuri prăda
rostogolind pe ţărm
argintăriile lunii.

Jumate din mare-l ştia.
Vânjos voluptăţii, regal,
de prinţese poftit prin cotloane!
Împărătesc în frânghii şi 
odgoane,
că spre păcat osânda-şi tremurau
toată noaptea
valurile
cerşindu-i măcar o umbră, floral!

Cu vremea 
chiar crudul de rodie-i coajă!
Năvodul, curvarul în faptă şi 
mreajă,
din neam cu catargul,
stăpân nemilos cu tot largul,
bicisnic ajunse, grămadă de aţe,
prin lotcile sparte,
cu vântul prin zdrenţe din veacul 
de vrajă.
                    ***
Zvârlit, asemeni lui,
pre toţi ai tăi cunoaşte-i
şi după floare şi după rod!

Prinţ altădată, bietul năvod
pierdut printre alge

şi mătasea broaştei
aproape putrezise.

Pe malul mării, ca-n vise,
luceafărul se joacă de-a cleştarul,
când peste prag de seară
în faţa lui, cu braţe-ncrucişate,
se-opreşte Prisăcarul:
‘’Năvodule,
spre fructul meu de ceară,
ridică-te şi dă-mi măcar o sfoară!
La disperarea  mea,
mai ai vreun fir de aţă?
De când ţi-aştept nuntirea
 făcliei
să-şi înflorescă mărul!
Nu cu beton 

e drumu-nalt spre veşnic,
ce-o aţă,  
subţire cât e părul;
de poţi ca să mi-o dai
te-oi înălţa în sfeşnic!

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Galaxy 
Theatre), 519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

36 Programe TV româneşti
Vă oferim 36 de programe TV româneşti. Recepţia se 
face prin internet. Este nevoie doar de internet, NU de 
computer. Se recepţionează direct pe televizor.
Contact: redactia@agendaromaneasca.com

Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

BALADA  NĂVODULUI  AJUNS  ÎN  SFEŞNIC

Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

DE VÂNZARE
VW Passat, 1.8cc, an de fabricaţie 2002, 
benzină, automatic, cutie triptronic, 
varianta de lux, încălzire în scaune, 
scaune de piele, sistem audio cu 6 CD, 
cauciucuri de iarnă şi vara cu jenţi, 
culoare galben-auriu, 209.000 Km, preţ 
$3500 (inclus Safety şi E-test), sau $3000 
AS IS. Ptr info: uetus2001@yahoo.com 
sau 519-729-0021.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

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

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză
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NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

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


