
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

watersofteners.c o m
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.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

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Marţi 27 ianuarie - Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur * Luni 2 februarie - Întâmpinarea Domnului (Stratenia) *

$849

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

VIDEO & PHOTO

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

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
Poze şi video incluse. Două locaţii.

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
12 Februarie 2015

Anul 9 - Nr.175
22 Ianuarie 2015

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727
Fax:647-931-4410

www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

24 si 25 ianuarie

REVELIONUL
PENSIONARILOR

11 ianuarie 2015 - ediţia a patra

pag.2, 8 şi 9

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531 
sonia.mihalcea@brokerstrust.ca 

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

De ZIUA FEMEII vă invităm la 
DISTRACŢIE

8 MARTIE 2015 - Kitchener

Peste 4 ore de voie bună în 
compania marilor artişti.
Informaţii şi rezervări  în 
pagina 11.

VALENTINE’S DAY
14 februarie 2015

în Kitchener
Preţ: $35 (mâncare inclusă)
Muzica: DJ (CmS Global 
                                 Entertainment)
Locaţie: Chicago Pub & Billiards
Ora: 6:30pm pag.5

Mărţişoare
de vânzare,

create manual 
de Grupul de 

Pensionari 
Români din 
Kitchener

pag.3
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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.  S IMONA RUSU

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

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

KITCHENER
Duminică 11 ianuarie 2015, la Centrul Cultural 
Românesc BANATUL din Kitchener a avut loc 
cea de a patra ediţie a Revelionului Pensionarilor, 
singurul eveniment de acest gen de pe continentul 
nord american.
În acest an au făcut parte din programul artistic 
următorii:
-Simion Ciobanu şi Radu Bărbat din Kitchener
-Gilmar Oprişan din Toronto
-Ionut Dulgheriu din România
-grupul Mariachi Los Gallos din Toronto
Cei peste 165 de pensionari au primit în preţul de 
$15 care l-au plătit la intrare o masa deosebit de 
gustoasă compusă din supă de tăieţei, carne de pui şi 
de porc, piure de cartofi, salată şi legume, prăjituri, 
cafea, tombolă şi bineînţeles programul muzical 
care l-au susţinut cei menţionaţi mai sus.
Acest eveniment a fost posibil datorită următorilor 
sponsori:
-Cristina Pekurar, care pe lângă sponsorizare a oferit 
obiecte la tombolă
-Dr.Sorin Boeriu, care pe lângă sponsorizare a oferit 
obiecte la tombolă
-Daniel Ghionoiu
-Toni Silberberg (a mai sponsorizat deasemenea pe 
Ionuţ Dulgheriu)
-Dorel şi Daniela Pintea
-Netcu Ion
-Tina Niţu
-Luminiţa Mironescu, care pe lângă sponsorizare a 
oferit obiecte la tombola
-Livia Gatea
-Moisică Ghilezan
Mâncarea, servirea şi aranjamentul sălii a fost 
asigurat de Biserica Ortodoxă Română “Sf.Ioan 
Botezătorul” din Kitchener. Barul sălii şi feţele 
de masă au fost asigurate de Clubul Banatul. Apa 
Minerală a fost donată de asociaţia ARTA, şi tot de 
la asociaţia ARTA doamnele Mirela Bănică Stănei 
şi Mariana Munteanu s-au ocupat de primirea 
invitaţilor şi de tombolă. Prăjiturile, cafeaua şi 
ceaiul au fost asigurate ca întotdeauna de Biserica 
Ortodoxă Română “Sf.Apostoli Petru şi Pavel” din 
Kitchener. Sunetul a fost asigurat de Virgil Stănei. 
Luminile au fost aduse de Mike Cărăbaş. Vas Anton 
a fost prezentatorul evenimentului şi a donat obiecte 
la tombola. Comitetul Doamnelor bisericii “Sf.Ioan 
Botezătorul”, conduse de doamna Dorina Idvorian 
au asigurat ornamentele de pe mese şi obiecte 
la tombolă. Asociaţia Inginerilor AREC-SOC 
sub conducerea preşedintelui Mihai Stamate, au 
transportat de acasă şi înapoi peste 15 persoane care 
nu au avut niciun mijloc de deplasare. Florile de pe 
mese au fost donate de doamna Viorica Marionţu. 
Logistica evenimentului, pozele şi înregistrările 
video au fost asigurate de Radu Secăşan. Partenerii 
media au fost publicaţia Agenda Românească şi 
emisiunea de televiziune Noi Românii.
La eveniment au fost prezenţi pensionari din 
întreaga provincie Ontario, Canada, dar şi multe 
persoane aflate în vizită din România.
Mulţumim tuturor care şi-au adus aportul pentru 
o bună derulare a acestui unic eveniment nord 
american şi vă aşteptăm la anul în luna ianuarie 
2016.

REVELIONUL PENSIONARILOR 2015 - Kitchener, Canada
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Aveam citeva idei de 
comentat acum la inceput 
de an: noua lege a imigratiei 
tocmai intrata in vigoare, 
pretul titeiului si impactul 
asupra economiei,  insa 
m-am oprit la o tema mult 
mai serioasa: garajele 
canadienilor. 
In tura de noapte pe care 
o fac cu mini-schnautzerul 
personal, am timp sa studiez 
garajele de pe strazile din jur. 

Masini acoperite de zapada 
stau cuminti in fata portilor 
nepasator de zavorite ale 
garajelor. 
Incerc sa ghicesc ce se afla in 
dosul acestora si din cind in 
cind am  ocazia sa vad: rafturi 
perfect organizate cu unelte 
de pescuit, de timplarie, 
de reparatii casnice, cutii 
cu sticle de bere, mai mult 
sau mai putin consumate, 
iar undeva, la loc de cinste, 
straluceste falnic barbecue-
ul. Afara, geloase si geroase 
sufera in tacere, masinile 
familiei. Unele garaje pot fi 
si mai generoase dincolo de 
statutul de depozit: 
de multe ori, seara, barbatii 

familiei plus barbatii din 
vecini se aduna la un meci,  
o bere si o tigara in fata unui 
televizor mare si plat instalat 
la foarte vedere. O a treia 
menire a garajului c   anadian 
este aceea de… garaj. Nu 
orice garaj, ci un fel de seif 
unde se depoziteaza masinile 
valoroase. Acelea pe care le 
vezi in Cuba la fiecare pas. 
Vecinul meu de-a dreapta are 
un Dodge de prin anii ’60, cu 
roti late pe care il scoate din 
garaj de trei ori pe vara ca 
sa il spele, sa il tureze si sa il 
reintroduca in garaj pina in 
vara viitoare. Acum ma duc, 
a inceput sa ninga si musai sa 
pun la adapost masina.

Garajul canadian

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzeaza 
simbata la ora 12 la prinz si se reia luni la ora 12 si miercuri la ora 

9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)
RAUL DUDNIC, Toronto

dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

O dată pe an, îmi pierd minţile şi 
mă urc în tren. Am fost nevoită 
să merg până la Buzău şi, deşi 
prietenii mi-au recomandat 
călduros microbuzele (exact, 
alea care se răstoarnă zilnic cu 
roţile-n sus, dar mă rog, să zicem 
că n-aveam eu ghinionul ăsta), 
m-am dus ca proasta la gară.
Pe principiul ăla cu „decât unul 
mare, mai bine două mai mici”, 
am găsit o puzderie de trenuri a 
câte două vagoane. Hai, trei, dacă 
sunt bine dispuşi şefii de la Nod 
(aşa le spune gărilor cu măţăraie 
crescută de şine şi direcţii). Am 
avut un înduioşător sentiment de 
întoarcere în timp. Naşul se legăna 
pe peron, probabil sfârtecat şi el 
de nostalgia anilor când studenţii 
nu-şi cumpărau bilet şi îi îndesau 
câte cinci lei în buzunar. Nu că 
azi şi-ar cumpăra bilet, doar că 
studenţii nu mai merg cu trenul, 
fiindcă s-au înfiinţat facultăţi 
în toate staţiile şi haltele şi nu 
mai face nici dracu naveta ca 
să înveţe ceva. Iar ca să-ţi obţii 
masteratul online nici nu ieşi din 
casă, furi Internet wireless de la 
vecini. Aşa le trebuie, dacă parola 
lor de reţea e numele câinelui pe 
care-l strigă de trei ori pe zi pe 
lângă bloc, deci nu-ţi poţi reproşa 
că ai hackerit pe careva. Dar să 
revenim la tren. Pe biletul meu 
scria că am vagonul 20B. Bine, 
bî-ul ăla avea o burtă cam neagră, 
probabil schimbaseră tonerul 
din calculator în ziua aia, deci 
nu ştiam dacă e 20B, 208 sau 
20 şi un măcinic. Noroc că, la 

ghişeu, o doamnă mi-a spus, fără 
s-o întreb, că vagonul douăzeci-
be e primul. Eu, cu mintea mea 
proastă de muiere, am plecat de 
la premisa că „primul” înseamnă 
ăla lipit de fundul locomotivei. 
Odată ajunsă, am constatat că 
ăla era vagonul trei, că vagonul 
unu şi vagonul doi nu existau, 
probabil din superstiţie sau ceva, 
apoi venea vagonul 18C şi după 
el era un vagon pe care nu scria 
nimic, deci în ochii mei licărea 
nădejdea că poate e vagonul 
meu. Mi-am găsit locul, după o 
scurtă şi emoţionantă conversaţie 
cu un bişniţar de presă, care 
voia să-mi vândă ziarul la care 
lucrez. M-a întrebat: „Vă dăm 
Adevărul, doamnă?”. I-am 
răspuns că aş vrea să-mi dea 
ziarul „Adevărul“, doar că am 
vaga senzaţie că patronul nostru 
nu-l vinde, deocamdată. A pornit 
trenul. A plecat ca din puşcă din 
Gara de Nord, iar după 35 de 
minute eram deja la Chitila. S-a 
mai târât aşa vreo doi kilometri, 
chiar voiam să mă dau jos şi să 
merg pe lângă tren, să culeg nişte 
flori, să le lipesc la loc cu scoci, 
să mă urc iar în vagon etc. După 
două ore jumate, eram la Buzău. 
Pe vremuri, făcea o oră şi treiş’ 
cinci. E minunat să mergi cu 
trenul în România. Dar pentru 
orice eventualitate, data viitoare 
încerc ruta Bucureşti-Viena. Dus. 
Fără întors.

Simona Catrina

Glasul 
stresului 
din tren

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

Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener
Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot 
face pe tot parcursul anului şcolar. Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519-749-2297 sau trimiteţi email la
                                                            admscro@yahoo.com

KITCHENER

MĂRŢIŞOARE
create manual de Grupul de Pensionari români din kitchener

Membrii Grupului de Pensionari Români din 
Kitchener au creat o serie de MĂRŢIŞOARE, 
manual, le-au ataşat şnurul alb şi roşu, iar până la 
data de 1 martie, doresc să caute clienţi care să le 
aprecieze munca depusă. Persoanele care doresc să 
ofere aceste mărţişoare persoanelor dragi, îi invităm 
să ne contacteze pe adresa redacţiei ziarului, să le 

trimitem un email cu aceste mărţişoare şi să-şi 
aleagă modelul dorit. Preţul este de $3/bucată sau 
2 mărţişoare la $5. Sumele cumulate din aceste 
vânzări vor ajuta la buna desfăşurare a întâlnirilor 
săptămânale a grupului. Pentru informaţii şi 
comenzi trimite-ţi un email la:

redactia@agendaromaneasca.com
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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

ANGELS SMILES

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

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină vânătorească 
compusă din tocăniţă de căprioară, supă de 
fazan, pulpe de pui fript, cartofi, legume, salată, 
prăjituri şi cafea. Cash bar. Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de binecunoscutul Ionică 
Ardeleanu. Din program acestei seri minunate 
vor mai face parte trupa Hi-Trend din Kitchener. 

21 februarie 2015
ora 7pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

- $35/persoană
         până la 31 Ianuarie

- $40/persoană
         din 1 Februarie
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită

KITCHENER

Şcoala Românească - St. Louis Centres 
ofera cursuri gratuite în limba română 
pentru copiii comunităţii româneşti din 
zona Kitchener - Waterloo - Cambridge. 
Înscrierile sunt deschise pe întreg parcursul 
anului şcolar, acceptându-se elevi  cu 
vârste între 4 ani şi 14 ani (JK - GR.VIII). 
Cursurile şcolii noastre se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între 9:00am şi 11:30am în 
cadrul centrului - St. Louis Adult Learning 
and Continuing Education, 80 Young St. 
din Kitchener.

Activităţile şcolii noastre sunt diversificate, 
atractive şi interactive. Învăţând limba 
română oferim copiilor noştri şansa de 

a gândi creativ şi a se exprima mai uşor 
într-un mediu multilingvistic, încurajăm şi 
susţinem eforturile copiilor de a descoperi 
frumuseţea culturii româneşti şi totodata ne 
implicăm în valorificarea educaţiei lor.

Haideţi la şcoala noastră pentru a vă bucura 
de educaţie în limba română! Haideţi să 
descoperim împreună frumuseţea şi bogăţia 
limbii române, valorile literare, culturale şi 
istorice, precum şi varietatea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor româneşti!

Vă aşteptăm cu drag!
Prof.coordonator,

Stela Mureşan

Şcoala Românească
St. Louis Centres

din Kitchener

CÂMPUL ROMÂNESC
Revelion 2015 la

Câmpul Românesc

Autenticitatea Revelionului de la Câmpul 
Românesc este dovedită de tradiţiile 
şi obiceiurile sărbătorilor de iarnă care 
sunt cel mai bine păstrate şi redate de 
membrii asociaţiei noastre. Păstrarea 
acestor datini şi încercarea de a le aduce 
în faţa dumneavoastră la început de fiecare 
an, este o mărturie vie a faptului că noi, 
cei de la Câmpul Românesc, avem o 
responsabilitate şi o conştiinţă a neamului 
din care facem parte.
Datorita generozităţii sponsorilor noştrii, 
Vali Moldovan şi Liviu Bejan, s-a  organizat 
o tombolă cu premii de valoare, care au 
adus zâmbetul pe faţa multor câştigători.
Cu greu şi foarte târziu cei mai mulţi s-au 
hotărât să plece deabia după ora 4:00am 

după ce s-a servit ciorba de potroace.
Ca urmare a puternicului feed back 
pozitiv după petrecerea de Revelion 
2014/2015, Asociaţia Culturală Română - 
CÂMPUL ROMÂNESC împreună cu DJ 
CONNEXRO entertainment, va organiza 
pentru dvs o serie de evenimente &  
petreceri care sunt dedicate tuturor celor 
tineri şi cei cu inima tânără. 
Preţul va fi modest, atât cât să acopere 
cheltuielile organizatorice (approx. 10$/
persoană - one drink it’s on us!) în acest 
mod, facilitând accesul unui număr mai 
larg de tineri. 
Primul party, va avea loc la jumătatea lunii 
aprilie EU-RO PARTY.

Dumitru Răchitan

oferă servicii de curăţire (cleaning) şi înălbire (whitening) a dinţilor.
Alte servicii oferite: SCALING, POLISHING AND FLOURIDE TREATMENT. 
SEALANTS, ORAL CANCER SCREENING,  SPORTGUARDS AND WHITENING.

Pentru clienţii care au asigurare se trimite nota de plată direct companiei de asigurare, iar 
pentru clienţii care nu au asigurare se oferă rate reduse. 
Pentru mai multe informaţii (în engleza, română şi spaniolă) contactaţi pe Ramona sau 
Angelica la 519-756-4537 sau  angelsmiles-dentalcare@hotmail.com
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AZ - OWNER OPERATORS
USA runs, CANADA only runs
$10.000 to $12.000 per month take home

- Fuel Card, Trailer
- IRP Plates
- 24/7 Dispatch
- Border clearence & Ace

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

* PAYMENT AFTER TRIP
* Direct deposit or email 
   transfer
* WE NEED AZ DRIVERS 
*We can help you to 
  become owner operator

Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta USA. 
Pentru Ontario, reprezentantul acestei 
companii este Radu Secăşan. Ce înseamnă 
un reprezentant oficial ? Înseamnă că 
instalarea este gratuită. Beneficiază de 
instalare gratuită toţi acei care locuiesc 
în zona GTA, Mississauga, Oakville, 
Burlington, Hamilton, Stoney Creek, 
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, 
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo, 
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi 
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 31 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 35 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau 
la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune 
sau un meci de fotbal sau ştirile de la o 
anumită oră, doar trebuie să selectaţi 
emisiunea dorită din urmă cu până la 48 
de ore şi puteţi urmări emisiunea, o puteţi 
derula, revedea, opri sau derula peste 
reclame, pentru că pe telecomandă există 
funcţiile de player video. NU TREBUIE 
COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 
funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 

cantitate minimă 
aproximativă de 
60Gb pe lună 
pentru cazul 
când utilizatorul 
doreşte un minim de vizionare. Au fost 
întâlnite situaţii când clienţii noştri 
deţineau un internet de 20Mbps promis 
de compania de internet, dar la computer 
când s-a făcut un test de viteză la www.
speedtest.net s-a constatat că viteza 
internetului era mult sub această limită 
sau în unele cazuri ajungea să fie chiar 
sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet 
şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, este 
necesar conectarea unui router la modemul 
de internet. Aceste routere nu sunt necesare 
să facă parte din gama celor mai scumpe 
routere, dar trebuie menţionat faptul că 
există pe piaţă anumite routere care nu 
sunt compatibile cu aparatele noastre STB 
de recepţionare a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, GLOBAL SPORTS, 
GSP, LookPlus, NaşulTV, Antena 3, 
RomaniaTV, SportTv, MiniMax, Music 
Chanel, Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise prin 
satelit pe teritoriul continentului american 

şi-au încetat activitatea
- vă oferim 35 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

Pentru Sănătatea şi Protecţia Familiei!
Vă invităm să aflaţi de la experţi cum puteţi 
ajuta familia prin:
- ajutor financiar guvernamental (RDSP) 
pentru membrii cu disabilitate
- reducere de taxe
- reducerea expunerii la toxine/chimicale 
existente în produsele consumabile din casă
Data: Duminică – Ianuarie 25, 2015; Ora: 

12:30pm
Locaţie: Clubul Cultural Banatul, Kithener,  
Sala Mică

GRATUIT
Pentru participare vă rugăm să o contactaţi 
pe Doamna Luminiţa Mironescu la: (519) 
896 9507 – după ora 5pm.
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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

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

Alexandru Feier
Doctor of Chiropractic

•  dureri de spate şi de gât 
•  durere de cap sau migrenă 
•  accidente de maşină şi whiplash 
•  afecţiuni cauzate de munca repetitivă (RSI) 
•  accidente de muncă şi sportive 
•  alevierea simptomelor artritei 
•  câmp limitat de mişcare 
•  stare generală de sănătate şi relaxare

Lucrăm cu toate 
companiile de Extended 
Health Benefits.
Motor Vehicle Accident 
Insurance claims şi 
WSIB claims!

(519) 571-0544
278 Lawrence Avenue

Kitchener, ON, N2M 1Y4

KITCHENER

Northfield Plumbing 
este noul business deschis de Beni Fărcaş în zona Kitchener, Waterloo şi Cambridge.
Ca şi Licenced PLUMBER oferă servicii la cele mai avantajoase preţuri.
Dacă aveţi nevoie de finish basement, water softener, reverse osmosis (sistem pentru 
curăţarea apei de băut) linie de apă la frigider, instalarea maşinii de spălat haine, instalarea 
maşinii de spălat vase şi orice fel de instalaţie de apă nu ezitati să sunaţi pentru o evaluare 
gratuită. Beni Fărcaş 519 404 3413

• Cumpărări şi vînzări de case
• Investiţii comerciale si residentiale
• Închirieri imobiliare
• MORTGAGE-uri la cele mai bune rate PEAK REALTY LTD.

www.peakrealestate.com

REMUS CÎMPAN BSc, BA
Sales Representative

Cell: 519-635-6555 Office:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

Oferim un meniu diversificat şi pe gustul 
fiecăruia, pregătit cu meşteşug de bucătarii 
noştri:
- Supă de fazan şi raţă sălbatică
- Gulaş de căprioară cu pireu de cartofi şi 
salată de varză
- Friptură de pui şi cârnaţi
- Cozonac
Buna dispozitie va fi asigurată cu muzică 
pe toate gusturile de CmS Global 

Entertainment.
Preţul biletelor:
$20 pentru copii între 5 şi 12 ani
$40 pentru toate persoanele peste 12 ani

Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 519 219 0790
- Luca Lazar  519 578 6400
Vă aşteptăm cu drag.

“Asociatia Vulturul” va invită la

Cina Vânătorească
 pe data de 7 Februarie 2015, orele 18, la Polish Legion

(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

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

HYUNDAI SONATA 2015



KITCHENER

REVELIONUL PENSIONARILOR 2015 - Kitchener, Canada



June enrollment in progress
1-866-602-9555   |   416-743-9222
www.allsaintsuniversity.org

MD Program is 8 months more than any 
B.Sc Programs in North America

2 Campuses: Dominica and St Vincent
Licensed Graduates in the USA, Canada, Europe & India
Upto 50% Tuition Fee Scholarship available
Accredited MD (MBBS) Degree Program
No MCAT required

INFORMATION
SEMINAR in 
TORONTO

July 26, 2014
at 7pm
Hampton Inn, Toronto 
Airport, 5515 Eglington 
Ave West, Toronto

Mention 
“GW2014” 

and get 
$25 OFF 

Application 
Fee!

Study MedicineStudy Medicine

Noi suntem aici ca să 
te ajutăm.  Taxele de 
şcolarizare sunt mult sub 
cele practicate de alte 
universităţi de medicină.
All Saints University are 
o serie de studenţi care 
au terminat cu succes 
universitatea, şi sunt 
rezidenţi în America, 
Canada, Anglia, Norvegia 
şi alte ţări din lume. 
Admiterile au loc de 3 ori 
pe an:

1)  Ianuarie 2015
2)  Mai 2015
3)  Septembrie 2015
Pentru studenţii care 
provin din familii cu 
venituri mici, noi le  
putem oferi burse de până 
la 50 % din cheltuielile 
(taxele) şcolare.
Pentru informaţii 
suplimentare în limba 
română, sunaţi la telefon: 
416 877 1044 (Dr. Florin 
Buhas).

January enrollment in progress

VREI SĂ PROFESEZI CA MEDIC ÎN 
CANADA SAU AMERICA ?

Come learn about our programs. Meet our Faculty. 
Realize your dream of becoming a great physician.

KITCHENER

REVELIONUL PENSIONARILOR 2015 - Kitchener, Canada
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Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ 
avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario 
College of Teachers, am predat la nivel de 
French Immersion şi Core French. Posed 
materiale didactice moderne, cărţi pentru 
aprofundarea lecturii, jocuri în limba 
franceza, filme, etc. Pentru mai multe 
detalii sunaţi la 519-741-8395.

Go Pro Logistic

Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full 
time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, 
etc.
Oferim între $500-$1000/săptămână
Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

OSHAWA

Biserica este asezămîntul sfânt şi dumnezeiesc 
întemeiat de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos pentru mântuirea celor ce cred în El şi 
împlinesc poruncile cuprinse in Sfintele Evanghelii 
şi în învăţăturile sfinţilor apostoli. Biserica este 
comunitatea celor ce cred şi mărturisesc pe Iisus 
Hristos cel mort şi înviat a treia zi din morţi.
Participarea credincioşilor la slujba din biserica, 
pentru rugăciunea comună este dovada unirii 
şi a înfrăţirii ca fii ai lui Dumnezeu. Încă de la 
începutul creştinismului, de la Mântuitorul nostru 
Iisus Hristos avem porunca rugăciunii în comun 
“priveghiaţi şi vă rugaţi”.
Pe data de 8 Februarie 2015 vă invităm să 
participaţi alături de noi la ”înfrăţirea celor două 
locaşuri de cult” - Parohia “Sf.Ştefan cel Mare şi 
Nectarie” cu Mănăstirea Sfăntul Ştefan Cel Mare 
din România.
La acest mare eveniment va participa alături de noi 
Pr.Arhimandrit Ştefan Guşă, stareţul Mănăstirii Sf. 
Ştefan cel Mare din România si fondator al Sfintei 
Mănăstirii, un sobor de preoţi şi personalităţi din 
viaţa politică română şi canadiană.
La ora 10:00 vom oficia Sfânta şi Dumnezeiască 
Liturghie, apoi vom organiza o agapă frăţească 
în care se va prezenta viaţa Sf Stefan cel Mare, 
canonizarea lui şi istoria celor două locaşuri de 
cult, după care se va semna documentul oficial de 
infrăţire în prezenţa dumnevoatră.
Această înfrăţire trebuie să aibă ca prim obiectiv 
rugăciunea comună pe plan spiritual iar pe plan 
cultural organizarea de întruniri pe teme istorice, 
comemorative, vizite reciproce între vieţuitorii 
mănăstirii şi enoriaşii parohiei.
Odată cu această înfrăţire vrem ca cei de la parohia 
noastra cât şi cei de la mănăstire să transmită 
urmaşilor, copiilor şi nepoţilor aceasta dorinţa 
de iubire şi înfrăţire, pentru că doar impreună, cu 
dragoste şi iubire faţă de cele sfinte putem împlini 
poruncile lui Dumnezeu.
Vă aşteptăm cu frăţească dragoste!
Adresa bisericii este 261 Bloor Street East (Bloor 
& Ritson) din Oshawa, Ontario, L1H 3M3

Paroh, Preot Petre Busuioc
Biserica Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie, 

Oshawa

O zi istorică şi duhovnicească 
în parohia “Sf. Ştefan Cel Mare 

şi Nectarie” din Oshawa

OSHAWA
Sâmbătă 17 ianuarie 2015, în Sala Socială 
a bisericii “Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie” 
din Oshawa a avut loc o Seară Românească 
avându-l ca invitat pe Ionuţ Dulgheriu, interpret 
de muzică uşoară din România. Cei prezenţi 
s-au bucurat atât de muzica de calitate oferită 
de Ionuţ, cât şi de meniul oferit şi pregătit de 
membrii bisericii, meniu compus din mici şi 
cârnaţi la grătar cu salată de varză, sucuri şi 
băuturi alcoolice.
Astfel de seri româneşti vor mai fi organizate, 
iar cei interesaţi sunt rugaţi să verifice 
permanent website-ul bisericii:
www.sfstefancelmare.com

Seară Românească
cu Ionuţ Dulgheriu

Ionuţ Dulgheriu



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar nu 
trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este luna 
ta norocoasă în amor, pentru că şansele 
de a te îndrăgosti nu lipsesc iar relaţia în 
care eşti deja implicat merge de minune. 
Financiar: Nu vin bani mai mulţi, dar cei 
de care dispui sunt suficienţi pentru a trăi 
decent, cu strictul necesar de care ai nevoie.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, sănătatea 
ţi se citeşte pe chip. Dragoste: N-ai început 
anul prea bine, se resimt unele greutăţi în 
relaţia cu partenerul şi fiecare întrevedere 
aduce o anumită dificultate în comunicare. 
Financiar:Aşteaptă-te la o redresare mult 
dorită.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate:Avenit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruieşti 
şi primeşti deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: Planul tău financiar este mai bun 
ca în lunile anterioare. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menţii pe aceeaşi stare de luna 
trecută. Dragoste: Joci pe două fronturi, 
iar dualitatea aceasta este trădată de 
dezinteresul cu care priveşti gesturile 
partenerului. Financiar: Un ban deoparte 
nu strică, deci nu aluneca spre lux!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie 
către accidentări, boli acute, infecţioase 
sau inflamatorii. Dragoste: Ce-a fost a fost, 
şi în relaţia actuală, şi în relaţia încheiată. 
Priveşte deci spre viitor Financiar: Banii 
sunt pe un teren bun, primeşti sumele care 
ţi se cuvin iar ceea ce ai deja în cont îţi 
inspira un sentiment de siguranţă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. 
Te bucuri de toate alături de cel drag. 
Financiar: Banii nu prea dau năvală, aşa că 
ar fi înţelept să-ţi chibzuieşti bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental, 
se pare că tu eşti alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine, încât şi planul financiar 
intră pe acelaşi trend ascendent ca şi 
celelalte domenii ale vieţii tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că eşti vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Te bucuri de echilibru 
în plan sentimental. Financiar: Banii sunt 
motivul celor mai mari dispute, de parcă 
trebuie să te lupţi, nu glumă, pentru ceea 
ce ţi se cuvine
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea 
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Ia taurul de coarne dacă vrei să aduci o 
schimbare în cuplu. Financiar: Banii sunt 
bine gestionaţi. Iei decizii mature şi bine 
chibzuite în privinţa destinaţiei lor.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenţia acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteţi spune amândoi cât de fericiţi 
sunteţi. Financiar: Deciziile financiare ale 
acestei luni vor avea efecte pe termen lung. 
Fereşte-te de calcule de azi pe mâine.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în 
privinţa sănătăţii, dimpotrivă, eventualele 
probleme mai vechi revin la normal, ca 
atare te simţi bine în pielea ta. Dragoste: 
Vi se cere amândurora mai mult realism, 
mai multă implicare şi decizii mature. 
Financiar: Ianuarie poate fi o lună de top în
privinţa banilor. Iei decizii curajoase cu 
privire la banii tăi.

PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, pentru 
că ai putea încerca ceva care nu-ţi face 
bine. Dragoste: E nevoie de mai multă 
iniţiativă din partea ta. Financiar: Banii 
nu sunt punctul forte acum, parcă ai 
merge pe gheaţă subţire. Nesiguranţa îţi 
caracterizează veniturile şi cheltuielile.
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ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

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

Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon 
Campus - 299 DOON VALEY DRIVE, 
KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509

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 - 9 ani de experienţă



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: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu şi 
Stelian George-Cosh
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Kitchener
4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Agency

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

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

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

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener

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

KITCHENER
O zi de iarnă în ianuarie, cu câţiva fulgi 
rătăciţi din cerul plumburiu, departe 
de România dar aproape de Eminescu. 
Duminică, 18 ianuarie a avut loc la 
Kitchener, la Centrul Cultural Român 
Banatul, un eveniment literar şi muzical, 
închinat lui Mihai Eminescu, poetul 
nostru naţional, organizat de cenaclul 
literar “Florica Baţu Ichim” în colaborare 
cu asociaţia ARTA şi şcolile de limba 
română.
A fost pentru noi românii un moment de 
redescoperire a genialităţii poetului nostru 
şi un act de patriotism, un reper în căutarea 
identităţii noastre naţionale, un lucru care 
ne-a unit pe toţi sufleteşte.
Ne-am bucurat să ne adunăm cu toţii în 
jur de 100 de persoane, cu mic, cu mare, 
admiratori eterni ai Luceafărului poeziei 
româneşti. Am ascultat romanţe de pe 
versurile lui Eminescu, copiii noştri, 
care frecventează cursurile şcolilor de 
limba română au ajuns şi ei la Eminescu 
recitându-ne cu vocea lor caldă cel mai 
lung poem de dragoste din literatura 
universală: Luceafărul şi alte poezii care 
ne-au marcat şi nouă tinereţea: Ce te legeni 
codrule, Colinde, Somnoroase păsărele, 
Floare albastră (n.r. din partea scolii 
publice de limba română au participat 
Laura Fitero, Dragos Mantaila, Ana Maria 
Toma si Roman Scarr).
S-a muncit mult pentru acest eveniment 
şi dovadă a fost perfecţiunea cântecelor 
corului de la Biserica “Sf.Ioan 
Botezătorul”, sub bagheta profesorului 
Simion Ciobanu, care ne-a cântat cu 
pasiune “Sara pe deal”, “Revedere” şi 
“Somnoroase păsărele”.
În această seară s-a remarcat şi grupul 
folcloric “Muzidava”, un grup de 
solişti iniţiat de profesorul Ion Damian, 
care promovează muzica românească 
tradiţională: cântecele istorice, patriotice, 
romanţele, o muzică cu adevărat autentică. 
Numele grupului are o rezonanţă dacică, 

care s-ar traduce prin “cetatea muzicii”. 
Grupul ne-a delectat cu romanţele “De 
ce nu vii”, “Dorinţa”, “Mai am un singur 
dor”, “Pe lângă plopii fără soţ”.
Surpriza serii a fost invitatul nostru, 
arhimandritul Ştefan Guşă din România 
care ne-a recitat poezia “Doina” şi ne-a 
povestit cu detalii vizita lui Eminescu la 
mânăstirea Putna.
În decursul celor doua ore pline de emoţii 
eminesciene au fost prezentate publicului 
aspecte inedite din viaţa poetului, 
detalii despre iubirea eternă: Eminescu 
şi Veronica, Eminescu contemporanul 
nostru, Eminescu şi Creangă, Eminescu 
un român absolut. Seara s-a încheiat cu 
vibrantul imn închinat marelui nostru 
poet, cântecul “Eminescu” de Ion Aldea 
Teodorovici, interpretat de Anca Starr şi 
Ion Damian.
Acest eveniment a fost realizat în 
totalitate de voluntari şi de amatori 
talentaţi fiind sponsorizat de ziarul local 
Agenda Românească, asociaţia ARTA, 
biserica “Sf.Ioan Botezătorul”. Mulţumim 
în primul rând Centrului Cultural Român 
Banatul, care ne-a găzduit evenimentul, 
tuturor voluntarilor care au contribuit 
la reuşita acestui moment literar: Ştefan 
Russu şi Virgil Stănei, ingineri de sunet, 
dlui Simion Ciobanu, dirijorul corului 
de la biserica “Sf.Ioan Botezătorul”, dl 
Ion Damian şi grupul său “Muzidava”, 
dlui profesor Sandu Şindile de la şcoala 
publică de limba română, dnei Bianca 
Man de la şcoala de limba română “St. 
Louis”, ziarului Agenda Românească care 
ne-a popularizat evenimentul, părintelui 
Ichim Dumitru care a facilitat obţinerea 
sălii şi a participat cu membrii cenaclului 
său. Mulţumiri lui Julie Mallette care a 
creat afişul electronic cu evenimentul 
nostru şi a desenat afişul “Eminescu este 
viu în inima noastră”.

Paulina Popescu,
Kitchener

Eminescu este viu
în inima românilor din Kitchener
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AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
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să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
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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 !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

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, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

*Bookkeeping   *Accounting-analyzing financial statements   *Personal, small business, 
and corporate taxes   *Help with business and marketing plans   *Preparing objection 
reports   *Help with appealing to CRA’s assessments and reassessments

Contact us at: 519.729.7252/zini@rbtwaterloo.com
If you want service in ROMANIAN language PLEASE contact Aurora at:

519.721.3728/aurora@rbtwaterloo.com - Income Tax Preparer

RBT offers bookkeeping, accounting and
taxation services in many Balkan languages

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

519-886-8824 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca
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La Cancun,
pe urmele civilizaţiei Maya

Paulina Popescu
Kitchener

Am revenit în Mexic, în peninsula Yucatan, 
unde abundă locuri magnifice, cu lagune 
paradisiace şi cenote magice, folosind 
formula “al inclusive”. Hotelul la care am 
stat, de patru stele, este situat direct pe 
malul mării, având o imensa plajă şi o vastă 
grădină tropicală cu păuni şi păsări ibis.
Cancun este azi una din cele mai mari 
staţiuni balneare din Caraibe, cu o intensă 
viaţă de noapte, hoteluri de 5 stele, magazine 
luxuase. Fiind perioada Crăciunului, hotelul 
nostru era închiriat la capacitatea maximă cu 
turişti din toate colţurile lumii. Pentru prima 
dată am întâlnit o puzderie de turişti ruşi, 
care nu se mai dezlipeau de bar. În trecut 
turistul neamţ era indezirabil pentru că era 
gălăgios când se îmbăta. Dacă laşi prosopul 
de plajă pe un şezlong, turistul englez îl 
aruncă pe jos fără scrupule şi se aşează el 
iar turistul rus ţi-l dă jos şi pleacă cu el.
Camera hotelului recent renovată este 
simplu mobilată, curata şi miroase a 
umiditate.  Este dotată şi cu un televizor cu 
câteva canale în spaniolă şi unul în engleză. 
Nu îţi dau decât 2 prosoape pe cameră 
chiar dacă sunteţi 4 persoane şi o sticlă de 
apă. Este mai mult un party hotel pentru 
tineret între 18-25 de ani. Nu am auzit 
în schimb vecinii din camerele alăturate 
numai petrecăreţii gălăgioşi care se întorc 
în cameră spre dimineaţa. Pentru a avea 
mai multă atenţie de la personalul hotelului 
trebuie să dai bacşiş. Schimbaţi banii la 
bancă nu la aeroport sau la hotel. Pentru un 
dolar american la banca vi se dă 16 pesos iar 
la hotel numai 13.5 pesos. Puteţi să luaţi un 
autobuz local din faţa hotelului care costa 
10.50 pesos şi să mergeţi în vechiul oraş 
Cancun.
Pentru cei care iubesc viaţa de noapte, în 
incinta resortului există discoteca Coyote 
Loco şi Kinky Night Club. Nu uitaţi să 
aduceţi bancnote de un dolar american 
pentru bacşiş. Poţi găsi şi un loc liniştit dacă 
nu îţi place zgomotul. Există şi un ring de 
dans în aer liber noaptea dar nu am auzit 
zgomotul în camera. Mi-a plăcut în special 
restaurantul mexican şi restaurantul Ibiza 
situat direct pe malul mării. Nu este un hotel 
pentru familii cu copii deşi am văzut câteva 
familii.
Wifi în hotelul nostru este 10 USD pe zi iar 
safety box costa 7 USD pe zi.
Hotelul este situat pe plajă, iar piscina este 
superbă şi bine întreţinută. Prosoapele de 
culoare roşie pentru plaja vi se dau fără 
semnătura şi este bine să le folosiţi pentru o 
perioadă mai îndelungată pentru că erau zile 
în care nu mai aveau prosoape. 
Mi-a plăcut să mănânc un chevice de 
creveţi şi peste, un preparat pe baza de 
fructe de mare sau peşte, marinate în suc 
de citrice, un fel de “gatire” la rece. Vinul 
casei este bun.  Bucătăria mexicană este 
o artă şi ne surprinde prin varietatea sa şi 
prin multiplele ingrediente. Mexicul este 
o ţară bogată în mâncăruri tradiţionale 
cu rădăcini în reţetele precolumbiene. 
Produsele sunt variate, abundente şi pline 
de arome. Alimentele precolumbiene 

sunt porumbul, cacao, fasolea, ananasul 
avocado, dovlecelul, vanilia, roşia şi carnea 
de curcan. Nu este recomandat să beţi apă 
de la robinet.  Trebuie neaparat să încercaţi 
tequila, renumită încă din secolul 18, care 
se bea cu sare şi lămâie verde ca aperitiv 
sau digestiv.
Petrecerea în ajunul Crăciunului, o 
kermessa a fost originală, mesele rotunde 
au fost amplasate în aproprierea piscinei, 
în aer liber şi a fost aranjat un bufet cu 
mâncăruri tradiţionale mexicane iar pe o 
mică scena ni s-a prezentat un program de 
dansuri tradiţionale.
Mexicanii sunt primitori şi respectuoşi, 
plini de viaţă. Punctualitatea este însă o 
problemă pentru ei.
După ce am petrecut câteva zile de 
“farniente” pe plajă ne-am hotărât să 
închirem o maşină, chiar din hotel pentru a 
face un mini circuit şi a vizita Chichen Itza 
şi cetatea Tulum. Am plătit 65USD pentru o 
mică maşină Nissan.
Autostrada Cancun Chichen Itza este una 
dintre cele mai scumpe autostrăzi cu plată 
pe care le-am întâlnit şi nu este de mirare 
că nu vezi vreo maşină, am plătit pentru 
200 km $30. Dacă închiriaţi o maşină aveţi 
nevoie şi de o hartă rutieră, care nu este 
furnizată gratuit de către biroul de închiriat 
maşini. Pe drum poţi vedea o adevărată 
sărăcie lucie, case fără fereste şi fără uşi, 
numai câte un hamac suspendat. Până şi 
câinii vagabonzi sunt numai piele şi oase.
La Chichen Itza nu am fost deloc 
impresionată de piramidă pentru că nu ai 
voie să o vizitezi înăuntru sau să urci pe ea. 
În schimb în Belize am putut să mă urc până 
sus şi să admir priveliştea. Aici eşti atacat 
la fiecare 2 minute de câte un vânzător de 
suveniruri, care nu încetează să îţi spună că 
totul costa un dolar. Ţi se oferă “un cadou 
pentru soacră” sau pentru soţie. Te opreşti 
tentat de preţ şi când colo obiectul pe care 
vrei tu să îl cumperi costă 60 de dolari, de 
aici începe tocmeala. Este bine să eviţi să 
priveşti tarabele pentru că nu mai poţi scăpa 
de vânzători. Intrarea la Chichen Itza costa 
19 USD, nu ţi se oferă nici măcar o hartă a 
locului iar toaletele sunt rare. E bine să vă 
luaţi o sticlă de apa cu dvs şi să purtaţi o 
pălărie de soare. Există şi câteva restaurante 
la faţa locului, unde o sticlă de apă costă 3 
dolari.
La Chichen Itza trebuie să ajungi devreme 
înainte ca hoardele de turişti să apară. 
Frumuseţea locului este redusă de tarabele 
gălăgioase ale vânzătorilor de amintiri. 
Am auzit toate limbile de pe pământ şi în 
plus am văzut oameni în scaune cu rotile şi 
cadruri de metal. La un moment dat a venit 
şi ambulanţa pentru unii din aceştia.
Chichen Itza este o veche cetate Maya 
fondată în secolul 6, în apropierea unui puţ 
natural, cenote, apa fiind rară în această 
regiune. Chi şi Chen însemnând “gura” şi 
“puţ”. Nu piramida în sine este socotită 
una din cele şapte “noi” minuni ale lumii 
ci locul cu o suprafaţă de 300 hectare, care 
cuprinde numeroase monumente cum ar 

fi observatorul pentru studierea stelelor, 
terenul de joc cu conotaţie religioasă (echipa 
câştigătoare fiind sacrificată) şi cenota, un 
puţ natural cu un diametreu de 60 de metri 
în care s-au descoperit schelete şi obiecte 
din aur. Cetatea a fost părăsită în jurul 
anului 1000 din motive necunoscute. Ea a 
fost descoperită de spanioli în secolul 16. 
Poporul maya a fost singurul care a inventat 
propria sa scriere care seamănă cu sistemul 
fonetic. Acest oraş a fost probabil un centru 
religios important din Yucatan. Chichen Itza 
este un exemplu remarcabil al civilizaţiei 
maya-tolteque, care s-a dezvoltat în Yucatan 
între secolul 10 şi 15. Construcţia cea mai 
impunătoare este El Castillo, nume dat de 
spanioli, piramidei construită în terase de 
24 de metri, cu 365 de trepte pentru fiecare 
zi a calendarului, orientată în aşa fel încât 
în momentul echinocţiului de primăvară 
şi toamnă soarele proiectează o umbră în 
formă de şarpe, care nu este altul decât zeul 
Kukulkan sau şarpele cu pene. Acest loc 
era pictat în culori vii. Monumentul cel mai 
macabru la Chechin Itza este fără îndoială 
zidul craniilor, care reflectă o societate 
obsedata de sacrificii umane, reprezentând 
prizonierii de război sau jucătorii echipei 
care au pierdut.
Jaguarul este prezent peste tot la Chichen 
Itza, fiind simbolul clasei războinice toltece, 
ei devoră inimi, razboinici, preoţi, vulturi şi 
şerpi cu pene.
Cenotele sunt caracteristice peninsulei 
Yucatan, exista în jur de 10.000 de cenote 
care aşteaptă să le descoperiţi. Aceste 
minunate piscini naturale sunt cu adevărat 
spectaculare. În plus solul peninsulei este 
extrem de poros şi absoarbe cu uşurinţă 
apa. În trecut cenotele erau considerate de 
populaţia maya sfinte, locul unde locuia 
Chaak, zeul ploii. Unul din ritualuri era 
Chen Ku, unde victimele erau aruncate în 
apa sfântă. Populaţia maya arunca persoane 
vii în puţurile de la Chinchen Itza crezând 
că ele vor ieşi la suprafaţă după trei zile. Se 
spune că erau aruncate în special fecioare, 
copii şi servitori. La Chichen Itza există o 
platformă speciala destinata sacrificiilor. 
Aici au fost descoperite numeroase bijuterii 
şi coroniţe cu care erau împodobite fetele 
care urmau să fie sacrifcate.
Numeroase cenote au fost acaparate 
de către companii de turism privând 
populaţia locală de bogăţiile naturale 
şi de drepturile de proprietate. Aceste 
agenţii încasează $100 US pe turist 
pentru o baie şi un bufet. Numeroase 
cenote se află în jurul oraşului 
Valladolid. Aici vă puteţi scălda 
într-o linişte perfectă dacă veniţi 
devreme şi într-o atmosfera feerică 
printre somni pitici americani, într-
un joc de lumină care variază de la 

albastru la violet, la roşu şi verde. În 
unele cenote puteţi observa fosile de 
corali şi scoici în stâncă, stalactite 
şi stalagmite, un loc recomandat 
pentru plonjat. Cei care se avântă în 
aceste cenote au ocazia să vadă un 
show luminos subacvatic. Singurul 
inconvenient sunt ţânţarii!
Provincia Yucatan nu este traversată 
de nici un râu şi totuşi regiunea nu 
duce lipsă de apă dulce pentru că 
acest teritoriu este plin de râuri şi 
grote subterane.
De la Chichen Itza ne-am îndreptat 

spre Tulum.
Tulum este situat într-un decor de vis, la 
umbra unor palmieri falnici, pe un fundal 
de mare de un albastru transparent cu un 
nisip alb şi fin iar printre stânci ruinele 
misterioasei fortăreţi Maya. Fortăreaţa ar fi 
fost fondată în secolul 6 în timpul vechiului 
imperiu Maya fiind un loc de comerţ, o 
poartă maritimă în lumea Maya şi un loc de 
observaţie. Cetatea a fost abandonată în 1544 
dar populaţia maya continuă să frecventeze 
ruinele pentru a celebra culturi străvechi. 
Tulum înseamnă zid sau fortificaţie. Este 
situata la 130 km de Cancun şi a fost 
descrisă ca una din cele mai frumoase zone 
ale lumii pre-hispanice, cu o vedere mirifică 
spe Marea Caraibilor. Tulum a fost un oraş 
ridicat în onoarea soarelui, motiv pentru 
care tăietorii în piatră au sculptat şerpii cu 
clopoţei alături de semnele care reprezintă 
solstiţiile, echinocţiul şi mişcările solare. 
Nu există nici piramide impozante şi nici 
palate gigantice. De aici triburile maya au 
asistat la venirea spaniolilor în 1517. Mare 
ar fi fost surpriza triburilor Maya când au 
văzut pentru prima dată vapoarele spaniole.
De pe mica plajă cu nisip fin se îmbarcau 
pelerinii care mergeau pe insula Cozumel 
pentru a o venera pe zeiţa lunii Ixchel.
Bacşişul este un sport naţional în Mexic, 
este atât de omniprezent încât nici  nu mai 
ai vreo plăcere să îl dai. Te duci la toaletă 
şi ţi se oferă o bucată de hârtie pentru un 
dolar. După vânzătorii ambulanţi, a solicita 
bacşişul şi a întinde mâna este pe locul doi 
în “munca” de fiecare zi a mexicanilor.  
Toate suvenirurile lor se aseamănă: pălării, 
bijuterii, piramide, calendare maya, singura 
diferenţă este preţul. Se spune că salariul 
minim în Mexic este 5USD pe zi. Până şi 
la duty free vor bacşiş, adică îţi spun că nu 
au mărunţiş.
În totalitate sejurul nostru a fost acceptabil şi 
intenţionăm să ne întoarcem să descoperim 
şi alte colţuri ale acestei ţări fermecătoare. 
Până atunci trebuie să practicăm puţin 
spaniola!
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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

În business
de 15 ani

B
ef
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A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

I-ai dat paingului
sporul înalt de-
nţelepciune
că firul lui
subţire
ca duhul plutitor
tristeţii din oglindă
i-ajunge ca să-i fie
odaie, foişor şi tindă.
Asemeni lui m-ai 
plăsmuit,
răscrucilor cărări şi 
strune
pe care niciodată
n-am reuşit să plâng
şi nici să strâng
în mreaja lor

( eu, vânător de-austru
şi-al nopţii Tale
robul)
aghiazma lacrimei cu rod 
ascuns
cum el îi prinse bobul.
Hambarul gol îmi 
înfloreşte
când simt cum treci prin 
mine,
Tu, boare de stihiră 
nouă...
Am zeci de strune-ntinse 
pe căluş
spre agrăirea buchilor de 
rouă.
N-ai vrea cumva pentru 

culesul lor,
măcar pe-un început de 
veşnicie,
să-mi împrumuţi lumina 
ca arcuş?

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
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

36 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.

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.

Pe pragul timpului alb

ORGANIZĂM 
PETRECERI 
ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, 
Nunţi, Onomastici, Baby & Bridal 
Showers, Corporation party, etc. Sunaţi la

416 841-4226 iar noi ne vom ocupa 
de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video). Putem organiza petrecerile 
în restaurante şi banquet-hall-uri renumite 
din Toronto şi GTA area în functie de 
amploarea evenimentului. MUZICA LIVE 
şi partea de entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de coregrafie. 
Calitate, Voie bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER
Informaţii la: 519-220-9177

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).

Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.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:
               imigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din Kitchener 
având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.



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

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

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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