
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

46.50$+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 155155++ ==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

* Miercuri 14 oct. - Sf.Cuv. Parascheva de la Iaşi * Duminică 18 oct. - Sf.Ap. şi Ev. Luca * Luni 26 oct. - Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de mir *

$975

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832   /  519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie 
de computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

519-781-2929
  NOU !
- Instalăm Remote Starter
- Tinted Windshield - Geamuri Fumurii 

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

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

10 & 11 octombrie

Următorul număr apare în
22 Octombrie 2015

Anul 9 - Nr.192
8 Octombrie 2015

Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

DIRECT: 6 4 7 - 4 0 9 - 4 0 6 1

ZILELE CULTURII
Gala AREC

Sâmbătă 7 noiembrie 2015, ora 7pm
Park Inn by Radisson  & Grand 
Victorian Convention Centre

175 Derry Rd E.,
Mississauga, ON L5T 2Z7

Music provided by
GILMARO and Raul Dudnic

Informaţii şi bilete la www.arec.ca

pag.8

pag.9

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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Spitalul nostru, 
cuibușor de nebunii

Întreabă pe oricine unde crede el că se află cel 
mai liniştit loc de pe lume. Desigur, vreo zece 
la sută, având vocaţie morbidă, îţi vor răspunde 
simplu şi angelic: “În cimitir, normal”.
Tu, bătând în căpăţâna lui (căci alt lemn mai 
uscat nu ai avut la îndemână), insişti că vrei, 
totuşi, un loc mai puţin lugubru, cu personaje 
încă vii, nu cu fantome ranchiunoase şi 
îmbrăcate demodat. Atunci, vei primi, în mod 
previzibil, un alt răspuns serafic: “În spital”. 
Aici, vă pot confirma că, paradoxal, nu există 
locuri mai vesele decât spitalele.
Cine a avut nenorocul de a se înhăma la 
perfuziile bugetare ştie perfect despre ce 
vorbesc. Într-o noapte, când eram cazată la 
Spitalul Fundeni, am auzit un scandal pe palier. 
Cum toate damele din salonul meu horcăiau şi 
n-am avut cum să le trimit în recunoaştere, am 
ieşit eu, lipa-lipa, târând şi pomul cu perfuzii 
după mine. În faţa camerei de gardă, un doctor 
trezit din somn, cu (ceea ce-i mai rămăsese din) 
părul aricios, necheza la un pacient.
Ăla (bolnavul) era internat pentru că avea ficatul 
strecurătoare. Dar, după ce luminile oraşului 
s-au stins, bolnăviorul nostru ieşise pe furiş din 
incintă, ca să-şi procure o sticluţă de vodcă de 
la chioşcul de peste drum. În paranteză fie spus, 
în ţara asta n-ai voie să vinzi ţigări lângă şcoli 
sau biserici, dar ai voie să vinzi matrafox lângă 
bolnavii de ficat - dar mă rog, fiecare primărie 

cu şpaga ei, nu e treaba mea.
La vizita de seară, doctorii au adulmecat aroma 
unică a trăscăului ieftin din noptiera domnului 
în cauză, drept care au declanşat alarma. Cu 
această ocazie a percheziţiilor inopinate, s-au 
mai descoperit pe palier câteva butelci de 
vinuri de regiune superioare. Iar mie mi-au 
găsit o pungă de cipsuri în sertar, pe care era 
s-o înghit cu celofan cu tot, de frică. Mi-au 
confiscat- o, cu părintească dojană.
“Păi, tu ai ficatul isteric şi mănânci porcării?!”. 
Le-am spus că nimic nu e mai bun decât ceea 
ce n-ai voie. Punga era neatinsă, o cumpărasem 
într-un moment de slăbiciune, de la chioşc, în 
timp ce, în faţa mea, alţi pacienţi îşi cumpărau 
bomboane albastre, napolitane mov şi prăjituri 
căcănii, deci toată gama de răsfăţuri interzise. 
La cicăleala lor, am răspuns abisal: “Ştiţi... eu 
nu sunt încă pe lista de transplant, deci m-am 
gândit că o brioşă cu aromă de coacăză de 
plastic nu-mi cauzează...”.
Auzi? Dar de ce ne simţim noi vinovaţi că unele 
firme ciudate au obţinut contracte cu spitalele 
mătăhăloase ale patriei? Mi-a spus cineva că la 
faimosul Spital 9 (zis şi Obregia), din Bucureşti 
(care, pe lângă bolile psihice, tratează intensiv 
şi dependenţele), vânzătorii de droguri şi vodci 
au făcut averi. Pătrund în incintă, numai ei ştiu 
cum, şi vând substanţe interzise. În concluzie: 
vreţi distracţie? Internaţi-vă cu încredere în 
spitalele noastre de patru stele turistice şi şapte 
stele verzi!

Simona Catrina

RICHMOND HILL

Pe data de 5 şi 7 
noiembrie 2015, Nicolae 
Raiciu va interpreta rolul 
Scarpia din cunoscuta 
operă “Tosca” compusă 
de Puccini. Spectacolele 
vor fi susţinute la Centre  

for the Arts în Richmond Hill (Young Street) 
şi este o producţie a Operei York, o companie 
de succes care în ultimii 20 de ani a adus pe 
scenele Canadei nenumărate producţii de 
Operă.
Nicolae Raiciu colaborează cu Opera York de 
mai mulţi ani unde unii dintre dumneavoastră 

l-aţi putut urmări în “Rigoletto”, “Il Trovattore”, 
“Traviatta”, “Carmen” etc.
De-a lungul anilor Nicolae Raiciu a colaborat cu 
Canadian Opera Company din Toronto, Opera 
Vancuver, Opera din Quebec City, Montreal, 
de-asemenea a participat la numeroase concerte 
în Canada , USA şi Europa.
Biletele pot fi procurate de la Centre for the 
Arts în Richmond Hill şi Opera York (Ontario)
prin intermediul internetului.
Spectacolele vor începe la ora 19:30 joi 5 
noiembrie şi sâmbătă 7 noiembrie.

Vizionare plăcută !

INVITAŢIE LA OPERĂ

Parada de Thanksgiving Day va avea loc Luni 12 
octombrie 2014. 
Datorită lucrărilor la proiectul LRT din zona centrală, 
Parada din acest an va avea un traseu modificat după 
cum urmează:
Va începe la ora 8:45am şi începe la King cu Cedar 
streets in Kitchener, se merge până la Victoria, se 
face dreapta pe Victoria până la Weber şi la Weber 
se face stânga până la Bridgeport. 

ww.oktoberfest.ca

9 - 17 OCTOMBRIE 2015
- ediţia 47 -

AL DOILEA CA MĂRIME DIN LUME
DUPĂ CEL DIN GERMANIA
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222 or 1 (866) 602-9555

BRANTFORD
Pentru nou-veniţii membrii ai comunităţii româneşti şi nu 
numai:

The YMCA of Hamilton/Burlington/
Brantford - Community and 

Immigrant Services vă invită la un 

Open House
Evenimentul va avea loc pe data de 15 octombrie 2015, între 
orele 14-18, la sediul de pe 38 Darling Street, în Brantford. 
Va fi o ocazie excelentă de a afla mai multe detalii despre 
prgramele şi serviciile oferite celor sosiţi de curând în 
Canada. Se oferă informaţii în româneşte şi alte limbi. Se 
pot face conecţii cu serviciile şi membrii comunităţii din 
Brantford şi împrejurimi. De asemenea sunt disponibile 
programe pentru tineret între 13 şi 24 de ani. Pentru mai 
multe informaţii puteţi contacta Lily Lumsden (905-906-
9300) sau Daniela Stefanovici (stefdaniela@yahoo.ca). 
Vă aşteptăm cu drag!

RICHMOND HILL

Sâmbătă 17 Octombrie 
2015, începând cu ora 19:00 
la adresa 2929 Elgin Mills 
Rd. East, Markham, ON 
L6C 0H7   Hwy404/Elgin 
Mills.

Muzica Live
Gilmar şi Dj. Gabi.   
Parcarea gratuită.

Tombola cu  premii şi 
Tombola 50/50.

Preţul biletului:
Adult - $65.00
Senior -$60.00
Copil sub 12 ani - $35.00

Meniul variat şi delicios, 
demonstrat la evenimentele 
anterioare.
Băutura şi răcoritoarele se 
vor cumpăra de la bar.
Mesele acomodează câte 
8 persoane, iar pentru 

rezervarea locurilor şi 
aranjamentul la masă, vă 
rog să mă contactaţi.

Biletele se pot cumpăra de 
la persoanele de contact sau 
duminica după slujbă:
Pr. Ciprian Paşca
     416-667-1436
Dl. Sorin Stef
     416-981-4173
D-na. Florina Stoian
     647-242-4361

Pr. Ciprian Paşca, alături 
de Consiliul Parohial, vă 
aşteaptă cu drag să luaţi 
parte la această seară 
de Octombrie, invitând 
pe această cale şi pe cei 
apropiaţi ai dumneavoastră, 
cărora le puteţi face 
cunoscut acest eveniment 
printr-un simplu email.

Pr. Ciprian Paşca

 PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
“SFÂNTUL PROOROC ILIE”

din RICHMOND HILL

Organizează   BALUL CASTANELOR

www.bisericasfantulilie.com

8800 McLeod Road Niagara Falls, L2E 6S5,
905-357-2444

NOUA LOCATIE A EVENIMENTULUI !
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

KITCHENER

O întrebare ce îmi este adresată adesea de 
către clienţi este „Când este recomandată 
instalarea anvelopelor de iarnă?” Un 
pneu fabricat special pentru sezonul rece se 
foloseşte în momentul în care temperatura 
scade sub 7 grade Celsius. Este special 
conceput ca să aibă o aderenţă crescută în 
condiţii de temperatură scăzută, adică vor 
frâna mult mai bine pe asfalt uscat, când 
afară este frig, comparativ cu cele de vară. 
La fel şi pe gheaţă sau polei, având un 
profil mai pronunţat. Aşadar, cauciucurile 
“winter” nu sunt bune doar pe zăpadă, ci 
în toate condiţiile care presupun iarnă: frig, 
gheaţă, polei, zăpadă, umezeală. Deci, nu 
trebuie să aşteptăm până la primii fulgi 
de zăpadă. Dacă avem zile consecutive 
cu temperaturi  sub 7 grade Celsius este 
recomandat să instalăm pneurile de iarnă.

O altă întrebare este dacă „Sunt suficiente 
doar 2 pneuri?” Am auzit tot felul de 
păreri despre locul în care trebuie să 
montăm pneurile de iarnă: pe faţă, ca să 
frânăm mai bine, pe faţă dacă avem maşina 
FWD, pe spate dacă avem RWD. Indiferent 
de tracţiunea pe care o avem, indiferent 
de maşină, chiar şi 4x4, trebuie să avem 
montate anvelope de iarna pe toate cele 4 
roţi. Dacă însă nu ne permitem să avem 
4 roţi de iarnă, atunci este mai bine să nu 
punem deloc, deoarece instalând doar 2, 
dezechilibrăm şi mai tare maşina. La fel 
şi dacă punem anvelope de proastă calitate 
sau uzate peste măsură. În concluzie, ori 
punem un set de pneuri acceptabile, ori 
aşteptăm să avem bani pentru un set nou. 

“Cât de groase trebuie să fie anvelopele, 
ce înseamnă acceptabil?” Trebuie ştiut că 
un pneu de iarnă, atunci când este nou, are 
un profil de 8-10mm. În schimb un pneu de 
vară are cam 6-7mm (pentru brand name, nu 
pentru cele chinezeşti). Adică, un pneu de 

vară având un profil 
aflat la jumătate,  
aproximativ de 
3-4mm încă mai 
poate fi folosit, pe 
când la anvelopele 
de iarnă marja de 
uzură este mai mică. 
Mai exact, dacă o 
anvelopă de iarnă 
are un profil mai mic 
de 5mm, aceasta 
nu mai corespunde 
parametrilor pentru 
care a fost fabricată. 
O anvelopă cu 
“grosime” de numai 
3-4mm nu mai este 
bună. Profilul nu va 
mai evacua apa cum trebuie, nu va mai avea 
aderenţă pe zăpadă şi polei, iar distanţa de 
frânare se va mări considerabil.

„Este bine să folosim pneurile de iarnă şi 
vara !” o afirmaţie pe care o auzim destul 
de des, complet eronată dealtfel. Se crede 
că dacă un pneu are profil mai agresiv, 
cu blocurile de cauciuc scoase mai în 
evidenţă, aşa cum sunt cele de iarnă, sau că 
datorită faptului că aceste gume sunt mai 
moi, atunci va frâna mult mai bine, având 
o aderenţă crescuta şi în condiţii de vară, 
pe asfalt uscat. Aceste convingeri sunt însă 
greşite. Anvelopa de iarna este fabricată 
dintr-un material special dedicat sezonului 
rece, care se bucură de proprietăţile sale 
atunci când temperatura e mai mica de 7 
grade. Dacă folosim anvelopele de iarnă 
când e cald, suprafaţa de rulare se va uza 
mai repede, distanţa de frânare va creşte, 
pentru că materialul are aderenţă bună 
doar când e frig, iar înălţimea profilului 
va permite blocurilor din cauciuc să aibă 
o mişcare mare, atât la demaraj, cât şi la 

frânare.

„Sunt pneurile 
all-season bune şi 
pe zăpadă?” este 
o alta întrebare la 
care vreau să vă 
răspund deoarece 
cred că este de 
mare interes pentru 
cei ce locuiesc în 
Canada şi în special 
în Ontario, unde 
iernile sunt lungi 
şi cu multă zăpadă. 
Este bine de ştiut că 
pneurile mixte sunt 
făcute doar pentru 
ţările în care iernile 

sunt reci, dar nu ninge mai deloc. Adică 
sunt nişte pneuri care se comportă decent 
la orice temperatură. Şi atât! Vor frâna la 
fel pe asfalt uscat sau umed şi dacă e cald, 
şi dacă este rece, însă acestea nu au profilul 
necesar unei aderenţe crescute in condiţii 
de zăpadă.

„Contează raportul preţ/calitate sau 
toate sunt la fel?” La pneuri este la fel ca 
în orice alt domeniu: auto, moto, imobiliare, 
vestimentaţie, biciclete sau orice alt 
domeniu. Adică DA, calitatea dictează 
preţul. Concret un pneu MICHELIN nu 
va fi sub nicio formă la fel de “bun” în 
folosirea zilnică ca unul chinezesc No-
Name, ci mult mai bun. Şi asta pentru că, 
aşa cum e normal, un cauciuc care se vinde 
cu  $100 bucata nu va fi niciodată fabricat 
la fel ca unul care costă $50 bucata. Vorbim 
de materiale mult mai calitative, mai 
rezistente în timp, cu un design al profilului 
gândit de specialişti şi ingineri, în urma 
multor ani de studii şi testări; o linie de 
asamblare şi verificare de ultimă oră şi 

aşa mai departe. Aceasta explică de ce un 
pneu de aceleaşi dimensiuni, dar de înaltă 
calitate poate costa chiar şi de 2-3 ori mai 
mult decât unul fabricat de o firmă obscură.
Când cumpărăm anvelope nu trebuie să ne 
uităm doar la grosimea profilului pentru 
că nu doar profilul rămas este important. 
Degeaba cumpărăm pneuri de iarnă 
nerulate, care au încă toţi martorii de uzură 
intacţi, dacă pneul a fost depozitat încorect 
şi cauciucul a îmbătrânit iar pereţii laterali 
prezintă crăpături. Nu doar adâncimea 
profilului contează la anvelope, ci şi data de 
fabricaţie, aspectul exterior, posibile urme 
de îmbătrânire, crăpături, gâlme, înţepături 
sau reparaţii. Nu vă lăsaţi înşelaţi de un pneu 
care pare nou, deoarece are profilul mare, 
pentru că poate ascunde surprize neplăcute. 
Chiar şi cumpărând anvelope noi, sigilate, 
vândute în diverse locuri, ne putem trezi cu 
“vechituri”. Adică pneuri nerulate, care au 
„zăcut” mult în depozite şi se vând acum la 
preţuri reduse, fiind îmbătrânite.

În concluzie, imediat ce temperatura scade 
sub 7 grade Celsius, instalaţi anvelopele 
de iarnă pe toate cele 4 roţi. Dacă nu vă 
permiteţi un set nou, o minimă măsură de 
siguranţă este să vă dotaţi maşina cu pneuri 
având un profil de minimum 5 mm. Vă 
doresc o iarnă liniştită.

Nelu Drăguşin
Pentru alte informaţii, instalarare, promoţii 
privind anvelopele sau orice alte probleme 
ale maşinii dumneavoastră ne puteţi vizita 
la ROM-CAR AUTOMOTIVE intersecţia 
Victoria Street North şi Fountain Street sau 
puteţi suna la tel. 519-781-2929.

Ce trebuie să ştim despre 
anvelopele de iarnă?

Sezonul de iarnă se 
apropie şi asta ne va 
ţine ocupaţi cam 5 luni. 
În urma discuţiilor cu 
clienţii am considerat 
că ar fi util să ofer 
câteva informaţii 
privind anvelopele de 
iarna.
Ce ar trebui să ştim?
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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 Irma
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

Dazzling

Music by

Hungary’s

Foremost

Violin

Virtuoso,

His Fiery

Orchestra,

Singers &

Dancers!

Saturday, OctOber 31 • 3:00 pm & 8:00 pm 
Koerner Hall at tHe telUS Centre  

fOr perfOrmance and Learning

ticKetS: 416.408.0208 or zoltanmaga.com

Presented bySPONSORED by

Second Show Added!

KITCHENER

George  Cialma a deschis de curând în 
Kitchener, Ontario o sală de gimnastică.

GYMNASTICS FITNESS
Noutatea acestei săli constă în faptul că 
George îmbină exerciţiile de fitness cu 
cele de gimnastică şi balet la un nivel 
foarte complex şi diversificat rezultând o 
dezvoltare armonioasă şi o transformare 
radicală a corpului omenesc.
Prin acest gen de exerciţii fizice se pun în 
mişcare absolut toţi muşchii dezvoltându-i 
gradual, flexibilizează toate încheieturile, 
dând corpului o postură şi mişcări elegante.
Programele pregătite şi oferite de George 
se adresează începând de la cei mai 
mici (de la 3 ani) până la pensionari. 
Fiecare program de exerciţii este creat şi 
personalizat special, în funcţie de cerinţele 
fiecărei persoane.
Toate programele includ exerciții de 
gimnastică la sol, la barele de balet și 
gradual pe toate aparatele de gimnastică. 
Aceste programe sunt concepute și 
elaborate de George Cialma, fost gimnast 

și antrenor de gimnastică, care a început 
să facă gimnastică la vârsta de 6 ani și în 
prezent,  la vârsta de peste 71 de ani încă 
face gimnastică și vrea să arate tuturor 
că gimnastica este pentru toată lumea 
indiferent de vîrstă, forma corpului și nivel 
de dezvoltare fizică.
De ce George a ales sa creeze o astfel de 
sală de gimnastică ? Pentru simplu fapt că 
la orice sală de fitnes se aleargă şi se fac 
mişcări epuizante, mişcări care în general 
se concentrează asupra unor grupuri de 
muşchi din corp lăsând ceilalţi muşchi 
nefolosiţi ducând la o inegalitate a disipării 
energiei în corp. Exerciţiile concepute de 
George combate acest aspect al sălilor de 
fitness.
Cei care doresc o primă şedinţă gratis, îl 
pot contacta pe George la adresa:
18-20 Queen St. N. Kitchener, Ontario, 
N2H 2G8,  519-696-3862

www.gymnasticsfitness.com
sau puteţi trimite un email la

info@gymnasticsfitness.com

UN NOU BUSINESS

WINDSOR

Conform tradiţiei, toamna se numără 
bobocii, iar în luna octombrie asociaţia 
Graiul Românesc din Windsor anunţă 
oficial începerea de primire a aplicaţiilor 
pentru burse.
Daca eşti sau nu membru la Graiul sau 
dacă ai descendenţi români care:
- au fost acceptaţi în primul an la: 
universitate sau colegiu acreditat, institut 
tehnologic sau într-un program care le dă 
şansa studenţilor să obţină o diplomă sau 
certificare;
- sunt înregistraţi pentru cel puţin 80% 
în program (cum este numit de către 
instituţiile şcolare “full course load”)

Data limită de primire a aplicaţiilor este 
15 Noiembrie 2015. Câştigătorii se vor 

anunţa şi premia pe data de 28 noiembrie 
2015 când sărbătorim Ziua României.

Nu ezitaţi să anunţaţi studenţii care se 
încadreaza cerinţelor de mai sus să aplice 
pentru acest program.

Aplicatiile pot fi găsite pe site-ul 
organizaţiei www.graiul.com la rubrica 
“Scholarships program/ program de burse” 
sau puteţi trimite un e-mail pe adresa 
office@graiul.com urmând să primiţi 
pachetul de înscriere cu toate informaţiile 
necesare.
BAFTĂ BOBOCILOR!

Mulţumim tuturor pentru colaborare!
Echipa Graiului Românesc

Asociaţia GRAIUL ROMÂNESC, Windsor

BURSE 2015
TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII

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.
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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.

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

Aici la Cambridge Hyundai avem un mare 
parc auto cu maşini noi şi maşini care 
au avut unul sau mai mulţi proprietari. 
Motivul pentru care avem acestea din urmă 
se datorează faptului că multă lume preferă 
să cumpere maşini foarte puţin uzate (1-4 
ani) pentru a economisi bani, având în 
vedere deprecierea anuală şi plăţile care 
trebuie efectuate pentru o maşina nouă.

Pentru maşinile de lux avem diferite mărci 
şi modele aproape noi cu un maxim de 4 
ani. Avem de exemplu Mercedes sau BMW 
care cumpărate noi costa de la $50,000 
– $90,000, iar acum după câţiva ani le 
vindem în jur de $20,000-$28,000. 

Un aspect deosebit de important este 
împrumutul de la bancă pe care fiecare 
trebuie să îl obţină pentru a cumpăra o 
maşină. Aici la Cambridge Hyundai se 
face finanţarea pe loc, noi vă obţinem 
aprobarea băncii (împrumutul cu dobândă 
avantajoasă), efectuăm verificarea tehnică 
şi Etest. Noi obţinem certificatul de 
înmatriculare şi fiecare maşină vândută 

aici va fi curăţată profesional în interior 
şi exterior. Deasemenea luăm legătura cu 
asigurarea dumneavoastră şi vă oferim 
Car Proof. Toate acestea nu durează mai 
mult de două sau trei zile. În ziua când 
doriţi să luaţi maşina, veţi avea numerele 
de înmatriculare puse, rezervorul plin cu 
benzină, veţi primi cheile maşinii şi nu vă 
rămâne decât să  conduceţi noua maşină.

Cambridge Hyundai face parte din 
AutoCanada o corporatie care este alcătuită 
din 52 de dealerships. Idealul nostru este 
ca d-voastra cumpărătorul să fiţi multumiţi 
şi să vă reîntoarceţi la noi după ani de zile 
cand veţi avea nevoie iarăţi de o maşină.

Vă aştept aici la Cambridge Hyundai pentru 
mai multe informaţii sau pentru un eventual 
test drive.

Nicolae Raiciu
nraiciu@cambridgehyundai.com

Dealership (519)650-5080
Mobil (519)841-4250

Address 1982 Eagle street. N., Cambridge, 
ON, N3H 0A1

Articol Publicitar

Maşinile de Lux
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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



LONDON
Consiliul Parohial şi Comitetul Doamnelor 
de la Biserica “Sfânta Cruce” din London, 
Ontario, adresează  sincere  mulţumiri tuturor 
pentru daruirea cu care ne-aţi oferit sprijinul şi 
colaborarea dumneavoastră cu ocazia participării 
la festivalul “Zilele Culturii” (“Doors Open 
London/ Culture Days” ), eveniment cultural 
desfăşurat duminică, 27 septembrie 2015, la 
Carling Heights Community Centre, London, 
ON. 
România a fost una dintre cele cinci ţări selectate 
să însoţească locuitorii din London într-o călătorie 
imaginară prin Europa, alături de Germania, 
Irlanda, Polonia, şi Albania. Ambasadorii 
culturii româneşti au fost prezenţi cu exponate 
de artizanat, produse culinare românești cu 
vânzare, cântece şi dansuri populare, şi un scurt 
documentar despre Romania.
Mulţumim tuturor participanţilor şi voluntarilor 
care au făcut posibilă participarea noastră la acest 
festival, fiecărui mic sau mare artist din spectacol, 
care prin profesionalism, dăruire şi zâmbet 
au oferit celor prezenţi o călătorie imaginară 
minunată în ţara noastră de origine.
Aducem de asemenea mulţumiri tuturor celor 
care au venit să îi susţină şi să îi încurajeze pe 
artiştii  noştri în încercarea lor de a reprezenta 
cu cinste România, la acest eveniment din viaţa 
culturală a oraşului nostru.
Redăm mai jos cuvintele de apreciere pe care 
le-a primit organizatorii români din partea 
coordonatorilor întregului eveniment cultural:
“Hi Everyone,
London Arts Council and London Heritage 
Council team members would like to join me 
in saying a big thank you to each one of you for 
another enjoyable and great Doors Open London/ 
Culture Days weekend. Please convey our 
appreciation and thanks to staff and volunteers at 
your organization for their tireless efforts to make 
DOL/CD such a great event weekend. Without 
their and your support and hard work. none of this 
would have been possible.
With regards, Dhira Ghosh
Events Coordinator”

Ioana Vladau
Preşedinta Comitetului Doamnelor

Zilele Culturii



CÂMPUL ROMÂNESC
Sâmbătă 3 octombrie 2015 a 
avut loc la Câmpul Românesc 
de la Hamilton banchetul de 
“Închidere a Sezonului de 
Vară”.
Ca de obicei voia bună 
si atmosfera cu care sunt 
întâmpinaţi oaspeţii la 
evenimentele organizate 
pe proprietatea Câmpului 
Românesc creează o distracţie 
la care toată lumea participă de 
se duce vestea în toate colţurile 
Canadei şi chiar şi mai departe. 
Muzica pusă la dispoziţie de 
CmS Global Entertainment, 
grupul instrumental “Trio 
Folcloric” şi ansamblul de 
dansatori “ARTA”  au indemnat 
pe toţi cei prezenţi sa NU stea 
la mese şi să iasă la joc şi voie 
bună. 
Doar mâncarea gătită de 
bucătarii renumiţi ai Câmpului 
şi băuturile de la barul  foarte 
bine aprovizionat i-au mai făcut 
pe participanţi să ia o mică 
pauză de pe ringul de dans.
Următoarele evenimente 
organizate de membrii 
asociaţiei sunt pe data de 31 
octombrie (sâmbătă la ora 6pm) 
“Halloween” şi Revelionul pe 
data de 31 decembrie. Pentru 
mai multe informaţii verificaţi 
www.campulromanesc.ca

Asociaţia Câmpul Românesc

Banchetul de “Închidere a Sezonului de Vară”

Îmi face o deosebită plăcere să vă invit 
sâmbătă, 24 octombrie 2015, de la 12 la 
5 pm, la sediul consulatului, la vernisajul 
expoziției de pictură a tinerei artiste Amanda 
Stan.
Pe lângă talentul de artist plastic, Amanda 
este și o tânără speranță a patinajului artistic.
În ianuarie 2015 Amanda a obținut titlul 
de vicecampioană la juniori a României 
la patinaj artistic iar în februarie 2016 va 

reprezenta România la Jocurile Olimpice de 
iarnă pentru tineret din Norvegia.
Fondurile obținute din vânzarea tablourilor 
vor servi pentru susținerea participării 
Amandei la Jocurile Olimpice.
Prezenţa dumneavoastră constituie o 
contribuţie la reuşita acestei acțiuni. 
Cu aleasă consideraţie,

Doru Liciu, 
consul general interimar 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI LA TORONTO
555 Richmond Street West, Suite 1108,
P.O. Box 210, Toronto, ON, M5V 3B1, Canada
web: http://toronto.mae.ro,
e-mail: toronto.cg@mae.ro 
Tel: 416 585 2444,
Fax: 416 585 9192

FLUID POWER SYSTEM SEMINARS:

WHEN:
Wed, October 14, 2015 at 6.00 - 7:30pm 
(EDT)

WHERE:
AREC head office - 1170 Sheppard Ave. 
W, Unit 15. Toronto, ON M3K 2B5 
(TORONTO, - see map)

COST:

AREC Members: Free (please wear the 
AREC pin)
PIN Members: Free
Non-members: $ 5

Presenter: Paul Goldenberg, B.Sc., CFPS, 
CET
Member: NFPA, FPIS, AREC
AREC - Vice-president
TES CANADA INC. - President

Refreshments will be provided.

AREC Seminar
Pneumatic Systems and Components
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ
DISCOUNT PENTRU LUNILE OCTOMBRIE, 

NOIEMBRIE, DECEMBRIE10%



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sunt posibile unele stări de 
nervozitate excesivă, cauzate de prezenta 
lui Uranus în Peşti. Dragoste: O perioadă
liniştită, frumoasă, în care relaţia cu 
partenerul de viaţă merge foarte bine. 
Financiar: Posibil să primeşti nişte sume 
promise de ceva vreme deja, care, din 
diverse motive, nu a ajuns la tine la timp.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Unele probleme vechi pot 
cunoaşte acum o lentă revenire la normal. 
Dragoste: Dacă nu ai încă un partener, 
vei resimţi singurătatea mai profund ca 
oricând, dar nu trebuie să faci o tragedie 
din asta. Financiar: Ar fi bine să fii prudent 
şi să încerci să reduci cheltuielile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Prin ceea ce faceţi unul pentru 
altul daţi consistenţă relaţiei voastre, ceea 
ce vă inspiră încredere pe termen lung. 
Financiar: Eşti cu gândul la o afacere sau 
la o investiţie deosebită.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: O viaţă în permanentă mişcare, 
o activitate sportivă cât de mică şi mai 
multă atenţie pentru organismul tău îţi vor 
asigura o sănătate de invidiat. Dragoste: Ţi
se pare că te minte, dar nici tu nu eşti 
sinceritatea întruchipată. Una gândeşti 
şi alta spui. Financiar: Ţine minte trei 
cuvinte: cumpătare, echilibru, acumulare!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic nou în privinţa stării tale 
de sănătate, lucrurile se menţin pe un teren 
stabil atâta timp când nu abuzezi. Dragoste: 
Nu uita cuvântul cheie al acestei perioade: 
iniţiativa! Financiar: Banii sunt suportul 
multor evenimente fericite, deci gândeşte-
te cum să-i foloseşti pentru a-ţi oferi şi ţie 
şi celor dragi o bucurie.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu coloana 
vertebrală sau inima, aşa că încercă să fii 
prudent. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia cu partenerul de viaţă 
datorită pretenţiilor tale exagerate. 
Financiar: Pe termen scurt se întrevăd 
destule probleme cauzate de lipsa banilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea de sănătate este mai bună 
decât în ultimele luni. Dragoste: Se apropie 
un moment tensionat care, dacă nu este 
ţinut sub control, ar putea genera suferinţe. 
Financiar: Suferi unele pierderi dar nu 
dispera. Ai mai trecut probabil prin astfel 
de crize, deci nu ai motiv de panică.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea depinde mult şi de 
cheful tău de viaţă. Dragoste: Elementul 
surpriză apare brusc între tine şi partener 
şi dă peste cap toate planurile, deci nu te 
aventura în direcţii riscante. Financiar: Te 
simţi cu un pic mai bogat ca ieri, ceea ce îţi 
dă încredere că se poate şi mai bine de atât.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite care 
să afecteze sănătatea. Dragoste: Primeşti 
vestea mult aşteptată sau răspunsul de care 
depindea liniştea ta interioară. Financiar: E 
posibil să negociezi un contract sau să porţi 
discuţii preliminare în vederea întemeierii 
unei colaborări viitoare.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei măsuri de pe acum, prin 
care să-ţi asiguri sănătatea pe termen lung, 
nu vei mai avea motive de îngrijorare. 
Dragoste: Trecutul mai are încă un rol în 
sufletul tău. Financiar: Starea financiară 
este una dintre cele mai proaste din ultima 
perioadă. Nu este un moment propice 
pentru investiţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă excelentă, ţi 
se citeşte pe chip sănătatea şi frumuseţea, 
încât lumea te va remarca acum cu alţi ochi, 
cu un soi de admiraţie şi atracţie. Dragoste: 
Trăieşti momente romantice şi fericite 
alături de persoana iubită. Financiar: Banii 
sunt pe un nivel calm.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă bună, sănătatea nu-ţi 
dă dureri de cap. Dragoste: Dacă sunteţi un 
cuplu solid, obişnuit deja cu vicisitudinile 
vieţii, veţi depăşi fără probleme un moment 
critic. Financiar: Problemele financiare cad 
pe un plan secund, ţi-ai revenit simţitor 
şi abordezi o atitudine detaşată faţă de 
venituri şi cheltuieli.

HOROSCOP
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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 - 10 ani de experienţă

3% comision total
ofertă limitată

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 3 
octombrie 2015, între orele 10-11:30 am, 
la sediul CRS Automotive, din Oakville. 
Scopul evenimentului a fost ca românii 
din zonă să cunoască cele câteva afaceri 
româneşti şi pe reprezentaţii lor români din 
zona HHP.
Obiectivul grupului RBNS HHP este de a 
deveni un grup de profesionişti români de 
referinţă pentru comunitatea românească 

din regiune; profesionişti la care să se 
apeleze cu încrederea că serviciile lor sunt 
de calitate.
Vom organiza mai multe astfel de întâlniri 
şi invităm şi alţi oameni de afaceri români 
din zonă să ne cunoască.
Întâlnirile grupului sunt lunare. Pentru 
detalii, ne puteţi contacta la
           rbnshhp@rbn-society.com

Octavian Nastase

OAKVILLE
Grupul Romanian Business Networking Society (RBNS)

din regiunea Halton – Hamilton – Peel (HHP)
a organizat o întâlnire cu comunitatea românească

KITCHENER

Cu dragoste şi bucurie vă invităm să participaţi la 
Agapa Frăţească de Thanksgiving ce va avea loc 
duminică 18 Octombrie, după oficierea Sfintei 
Liturghii, ce va începe la ora 10:00 am.
Adresa bisericii: 184 Madison Avenue South, 
Kitchener.            Vă aşteptăm cu drag !

Biserica “Sf.Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener vă invită la

Masa de Thanksgiving   
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continuare din numărul trecut....
Ieşeam din hotel şi ne aflam în impunătoarea 
piaţă Zocalo (Piaţa Constituţiei), loc de 
reper, de prestigiu şi de putere. În această 
piaţă se află clădirile cele mai importante 
din istoria Mexicului, cum ar fi Templul 
Mayor, ruinele templului cel mai sacru 
al aztecilor, simbol al puterii zeilor şi al 
împăratului aztec. Zocalo a fost deja cea 
mai mare piaţă din America centrală încă 
din timpul aztecilor care nu a pierdut nimic 
din dimensiune şi atracţii. Zocalo este 
centrul iconic al Mexicului, cea mai mare 
piaţă publică din oraş cu un imens drapel 
mexican în centru. Piaţa este înconjurată 
de o mulţime de monumente printre care 
Catedrala metropolitană, care merită să fie 
admirată în interior şi exterior şi în plus este 
gratuită. Este un amestec de mirosuri, culori 
şi zgomote, locul ideal pentru fotografii. 
Este a treia din lume după Piaţa Roşie la 
Moscova şi piaţa Tian’anemen din Pekin.

Am avut şansa să vedem un festival 
amplasat pe această piaţă, cu mâncăruri şi 
obiecte tradiţionale mexicane, spectacole 
autentice, vrajitori,  dansuri indiene, etc. Pe 
soţul meu l-a tămâiat un vrăjitor după care 
i-a cântat pe la spate cu o scoică uriaşă. Tot 
în Zocalo am văzut manifestaţii împotriva 
guvernului. Toate magazinele de bijuterii 
din apropriere au fost închise şi acoperite 
cu nişte porţi din metal de frica vandalilor.

Catedrala metropolitana, simbolul 
dominaţiei spaniole catolice este construită 
pe locul templului aztec, începută în 1524 
de Hernan Cortes, care a folosit pietrele 
templului aztec. Catedrala are un amestec 
unic de stiluri arhitecturale. Din nefericire 
catedrala a fost construită pe un teren 
mlăştinos şi se scufundă anual.

Palatul Naţional, locul puterii politice în 
Mexic este magnific şi conţine picturi de 
Diego Rivera. Intrarea este gratuită dar aveţi 
nevoie de un paşaport pentru înregistrare. A 
fost construit pe locul în care era amplasat 
palatul lui Moctezuma II.

Templul Mayor (Marele templu), celebrul 
templu prehispanic al capitalei imperiului 
aztec, distrus în sec 16, a fost descoperit 
în anii 1970 de către nişte muncitori de pe 
şantier. Se poate vizita piramida exterioară 
cât şi muzeul ultra modern cu obiectele găsite 
pe situl arheologic. Cea mai impunătoare 
piesă de muzeu este Coyolxauqui, o stea 
colosala care cântăreşte 11 tone.

În acest oraş se află unul din cele mai mari 
muzee de antropologie din lume, unde 
puteţi sta cel puţin 4 ore bune pentru a afla 
câte ceva din istoria poporului mexican. 
După ce am parcus cele 23 de săli tematice 
şi ne-au usturat picioarele de atâta mers, nu 
ne-am mai luat privirea de pe calendarul 
original Maya sau piatra soarelui, care 
datează din sec 15 şi are o greutate de 25 
de tone. Am admirat şi mormântul maya din 

secolul 8 precum şi replica coroanei de pene 
a regelui Moctezuma. Aici veţi putea vedea 
cum arătau primele triburi din America, 
civilizaţii Teotihuacan, toltece, aztece. Este 
un fel de Louvre mexican. Muzeul este 
adăpostit într-o clădire modernă construită 
de un arhitect mexican în 1964.

Nu departe de piaţa centrală se află Palacio 
de Bellas Artes, prima sală de operă din 
Mexic, opera arhitectului italian Adamo 
Boari construită între 1901 şi 1934 în stil 
art deco. Maria Callas, Luciano Pavarotti, 
Placido Domingo au cântat pe scena acestei 
opere. Primul lucru care vă va atrage atenţia 
în sala operei este cortina de cristal realizată 
de casa new-yorkeza Tiffany. Turul operei 
se face gratuit odată pe zi.

Muzeul Franz Mayer, poarta numele unui 
bogat colecţionar de artă german şi este 
adăpostit într-un fost spital din sec 16, 
conţinând obiecte de artă, mobilier, picturi, 
ceramică din perioada colonială.

Mergând pe jos am dat peste Muzeul Diego 
Rivera, care adăposteşte una dintre cele 
mai celebre şi interesante freşti a marelui 
pictor mexican. În 1947 Rivera a pictat 
colonizarea, independenţa şi revoluţia 
mexicană pe 74 de metri pătraţi de picturi 
murale.

Multe muzee sunt gratuite în Mexico City. 
Unul dintre ele fiind Muzeul Ministerului 
de Finanţe (Museo de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico), amplasat 
în fostul palat al primului arhiepiscop din 
noua Spanie Juan de Zumarraga, construit 
în 1530. Muzeul conţine o colecţie de artă 
din sec 18 până în sec 20. Pentru a stimula 
creaţia artistică în Mexic, artiştii au putut să 
plăteasca taxele, în opere de artă, printr-un 
program care datează din 1957.

Palacio de Correos de Mexico (Palatul 
Poştal) este o bijuterie, o delectare a ochilor 
şi a simţurilor, construit în 1950, de către 
arhitectul italian Adamo Boari într-un stil 
eclectic: art nouveau, renaşterea spaniola, 
rococo, maur, neoclasic, baroc. Palatul 
funcţionează ca şi poştă, unde ineficienţa 
sistemului se putea observa în coada lungă 
pentru a cumpăra un timbru!

Un alt muzeu gratuit care merită văzut este 
Museo Nacional de las Culturas, amplasat 
într-o clădire colonială, fosta casă neagră 
a lui Moctezuma având 16 camere cu 
expoziţii permanente: textile, porţelan, 
fotografii, arme, bijuterii, sculpturi.

Pentru pasionatii de fotografii, în plin centru 
istoric se află un Muzeu al fotografiei care 
este gratuit.

Muzeul Constituţiei, gratuit este situat în 
fostul colegiu San Pablo, sec 16. amplasat 
în centrul istoric.

Muzeul national de San Carlos, închinat 
artei europene este găzduit în palatul 
contelui de Buenavista, sec 18 în stil 
neoclasic iar intrarea costă numai 35 de 
pesos.

Castelul de Chapultepec, construit în sec 18 
pe o colină a periferiei oraşului la ordinul 
vice regelui din Noua Spanie, Bernardo de 
Galvez, ca reşedinţă estivală se compune 
din două părţi, castelul cu exponate din 
istoria Mexicului şi reşedinţa împăratului 
Maximilian şi împărăteasa Carlota. Se 
pot vedea maşini vechi, picturi, sculpturi, 
grădina castelului şi o vedere spectaculară 
a oraşului. În drum spre castel am intrat 
într-un alt muzeu Museo Caracol, un 
muzeu modern, în formă de melc, cu multe 
exponate din istoria Mexicului dar numai 
cu explicaţii în limba spaniola. Punctul 
final al acestui muzeu este sala cu drapelul 
naţional şi o copie a constituţiei ţării din 
1917. Interesant este că acest muzeu este 
format în totalitate din diorame, machete şi 
frize cronologice. Trebuie să cunoşti istoria 
Mexicului pentru a-l aprecia cum trebuie.

Dacă vă pasionează ştiinţa puteţi vizita 
Muzeul luminii (Museo de la Luz) adăpostit 
în fostul colegiu iezuit San Ildefonso.

Pentru numai 20 de pesos (1.66$) puteţi 
vizita Muzeul caricaturii, situat în centrul 
istoric al capitalei, într-un imobil istoric 
Colegi de Cristo care pune în lumină istoria 
caricaturii în Mexic. Există şi câţiva artişti 
care vă pot face o caricatură pe loc contra 
cost.

Din cele 150 de muzee din capitala 
Mexicului am reuşit să vizităm numai 
câteva. Se vede clar că mexicanii iubesc 
arta şi muzeele şi că s-a investit o grămada 
de bani în cultură. 
Nu uitaţi că vă aflaţi la 2400 altitudine şi 
o să vă simţiţi epuizaţi după atâtea vizite. 
Am vizitat şi trei pieţe: piaţa San Juan, El 
Mercado de la Merced şi Mercado de la 
Ciudadela.

Mercado de la Merced este o piaţă  plină de 
oameni, veselă şi colorată, deschisă zilnic 
cu produse exotice: greieri prăjiţi, ouă de 
ţânţari, tot felul de ardei iuţi, tortila, un fel 
de piaţă Obor la Bucureşti.

Piaţa de la Ciudadela este o piaţă cu 
obiecte de artizanat la preţuri rezonabile în 
comparaţie cu piaţa turistica San Juan. Aici 
te poţi tocmi, întrebi pe vânzător să îţi dea o 
“ofertă” şi poţi avea o reducere.

Când schimbaţi banii este bine să o faceţi 
la aeroport sau la o bancă, nu la schimburi 
valutare sau hotel. Noi am schimbat în 
Canada dar în Mexic ni s-a făcut un schimb 
valutar mai avantajos. Aveţi nevoie de 
bancnote mici pentru ca nu vi se înapoiază 
restul. Am luat un taxi pentru turişti de la 
aeroport care a costat 180 de pesos şi nu ni 
s-a dat rest 20 de pesos. La muzee aceeaşi 
problemă, nu au schimb. Biletele la muzee 
sunt ieftine 65 de pesos, 35 de pesos.
E bine să vă cumpăraţi tequila preferată din 
oraş pentru că la aeroport totul este foarte 
scump şi preţul este în dolari americani.

În schimb serviciul cu Air Canada a fost 
mizerabil, pentru 4h 45 de minute ni s-a 
oferit numai apa şi suc. În timpul zborului 
venea din când în când câte o stewardesă să 
ne ofere apă de robinet, nici măcar dintr-o 
sticlă!

Călătoria noastră a fost reuşită şi ne-a 
impresionat prin bogăţia monumentelor 
istorice şi a culturii mexicane, despre 
care nu ştiam foarte mult. Pentru a intra 
în contact cu oamenii şi a te descurca în 
oraş este bine să ai câteva cunoştiinţe de 
spaniolă.

Paulina Popescu
Kitchener
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Câteva zile intense în surprinzătoarea capitală a

M E X I C U L U I
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AURORA

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416-800-0832 519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

Sâmbătă, 10 Octombrie, între orele 11:00 
am şi 5:00 pm, Biserica “Sfinţii Patruzeci 
de Mucenici” din Aurora vă invită la 
Ziua Recoltei, o zi a recunoştinţei şi a 
mulţumirii adusă lui Dumnezeu pentru 
roada pământului şi pentru darurile Sale 
cele bogate pe care cu îmbelşugare le-am 
primit în anul acesta.
Vă aşteptăm, cu ospitalitatea şi dragostea 

frăţească ce ne caracterizează pe noi 
românii, să ne bucurăm împreuna la 
Simeon Park Magna, 13190 Woodbine 
Ave, Gormley, ON L0H 1G0.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, 
vă rugăm să ne contactaţi la telefon: 
647-338-6077 sau e-mail:

contact@bisericaortodoxaaurora.com

Ziua Recoltei
NEWMARKET

Biserica Ortodoxă Romana “Sf.CUVIOASA  PARASCHEVA”
vă invită sâmbătă 17 octombrie de la 6:00pm la

TAINA SFÂNTULUI MASLU
săvârşită de P.S Episcopul Ioan Casian în prezenţa unui sobor de preoţi

Duminică 18 octombrie de la orele 12:30pm  
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
Arhierească, procesiunea cu veşmintele 
Sf. Cuvioase Parascheva.
03:00pm - la “Newmarket Veteran 
Association”, 406 Millard Ave. (Church/
Millard, lângă biserică) - Masa Festivă 
de Hram în cinstea Sfintei Cuvioase 

Parascheva. Vă aşteptăm cu drag!

În fiecare săptămână, Taina Spovedaniei, 
joi, vineri, sâmbătă, de la 11:00am cu 
telefon în prealabil. Pr. Mihail (416-897-
3111), 227 Church Street (Church/Eagle)
Newmarket, On. L3Y 4C5

(www.sfcuvioasaparascheva.com)

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A
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Unele tipuri de asigurari (ex: pentru casa, 
masina) sunt obligatorii prin lege (deci, 
nu aveti de ales!); dar tinerii, ar trebui 
sa ia in considerare si alte elemente ale 
securitatii lor financiare, actual si viitoare, 
si obligatiile pe care le au, odata ce devin 
independenti.
Spre exemplu: pentru tinerii ce se afla 
in cautarea unui loc de munca, ar fi mai 
avantajos sa accepte un loc de munca cu 
un salariu relative mai mic dar care sa 
ofere un pachet bun de beneficii (group 
benefits), decit un salariu relative mai 
ridicat dar fara beneficii. A nu se uita 
faptul ca, odata ce termina scoala si/
sau depasesc o anumita virsta, ei nu mai 
sint acoperiti de planurile de sanatate 
ale parintilor. Amanunt, deseori scapat 
din vedere! Daca ei lucreaza pe cont 
propriu, atunci aceasta necessitate trebuie 
acoperita suta la suta.
Deci, tinerii ar trebui sa zaboveasca in 
a-si determina necesitatile in acest plan;sa 
constientizeze ce au deja, si sa acopere 
deficitul de securitate prin asigurari 
personale.
Nu uitati: cu cit sunteti mai tineri, cu atit 
asigurarile sunt mai putin costisitoare!

Avind in vedere acest considerent, sa 
comparam citeva cifre: pentru acelasi 
individ, acelasi produs, cu aceeasi 
companie, costul lunar pentru asigurarea 
inceputa la doua virste diferite, este 
urmatorul:
a. Asigurare de viata permanenta: 
41.94 CAD la 22 de ani vs. 87.57 CAD la 
42 de ani;  costul mai mult decit dublu;
b. Asigurarea de boli critice: 41.08 
CAD la 22 de ani vs. 103.76 CAD la 42 de 
ani; costul mai ridicat de 2.5 ori;
Comparam astfel “mere cu mere” in acest 
joc (riscant) al amanarii deciziei.
Tinerii, deseori, evita a se asigura, pentru 
ca ei considera ca la aceasta virsta nu au 
nevoie, ca nu isi pot permite financiar, ori 
ca este prea dificil de inteles. Dar, destul 
de des aud de la clienti tineri: “Daca as fi 

stiut cat de accesibila poate fi, as fi luat-o 
in consideratie mai devreme”.
Am observat ca, multi tineri (si nu numai 
tineri) considera acest subiect doar 
atunci cand, un eveniment major (fericit 
sau nefast) apare in viata lor: casatorie, 
nasterea unui copil, accident, boala, 
decesul cuiva apropiat. Cu siguranta nu ar 
trebui sa se intimple asa!

Citeva sugestii: 
a) din momentul in care incepeti sa lucrati, 
ar trebui sa luati in considerare asigurarea 
in cazul unei dizabilitati, constientizind 
ca, cel mai valoros lucru ce il aveti, nu 
este casa sau masina ci, capacitatea dvs. 
de a lucra si de a aduce un venit;
b) nu neglijati o asigurare pentru boli 
critice (din ce in ce mai frecvente, si 
cu efecte devastatoare), care poate fi 
structurata astfel incit sa va recuperati la 
sfirsitul contractului,  in intregime sumele 
platite ca premium, daca nu ati folosit 
asigurarea.
Deasemeni, tinerii ar trebui sa aiba in 
atentie ca, disponibilitatea si costul 
asigurarii sunt dependente si de starea 
de sanatate deci, nu amanati decizia 
dvs., pentru ca asa cum bine stim, odata 
cu inaintarea in virsta, sanatatea se 
deterioreaza.
Ultima mea sugestie ar fi: nu neglijati 
securitatea dvs. financiara!

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

Insurance Broker
Membru ADVOCIS

asigurarea personală
Tinerii şi
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SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE 
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
MARIANA TUTUIANU

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
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Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
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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)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

mcarabas@gmail.com

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 
Patricia George-Cosh

STONEY CREEK

Sâmbătă 17 octombrie 2015 de la ora 17:00, 
imediat după prezentarea care va avea loc 
de la ora 16:00, vom petrece împreună 
în Sala Socială a bisericii noastre. Este 
un prilej pentru fiecare dintre noi de a ne 
aduna să depănăm din amintirile care s-au 
strâns pe parcursul vacanţelor din această 
vară.
Cei care aţi mai participat şi la alte 
acţiuni sociale ale bisericii noastre, ştiţi 
că atmosfera creată de cei care vin alături 
de noi şi mai ales bucatele pregătite pentru 
aceste ocazii sunt deosebite.

După câte ştiţi participarea la evenimentele 
sociale ale bisericii noastre este gratuită. 
Ţin să mulţumesc celor care prin donaţiile 
lor ne-au sprijinit şi ne sprijină în 
continuare. Dumnezeu să vă răsplătească 
efortul şi dragostea dumneavoastră faţă de 
Sfânta Biserică!
Vă aşteptăm în număr cât mai mare să 
veniţi alături de noi la această primă ediţie 
a “Oktoberfest “-ului comunităţii noastre.
Dacă aveţi întrebări sau sugestii, le puteţi 
comunica la tel. 647 330-2319.

Părintele IOAN 

“OKTOBERFEST“ la Biserica Ortodoxă Românească
“Sfântul Nectarie“ din Stoney Creek/ Hamilton



8 Octombrie * Nr.192 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.15

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

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Se face vremea
tot mai mult a gară.

Vei fi singur
în sala de-așteptare
și frig va fi
ca-n damful muced de 
țigară,
de la gălbuiul moțăind
până la
ghișeul închis.

Oare
de ce oamenii spun
la plecare

că rămasul e bun?

Va scrie
pe oblonul tras,
pe-un petec de hârtie:
‘’Nu mai avem bilete.
Vânzătorul s-a sinucis.’’

‘’Vinovat tot da Vinci e!’’
va fi anunțul
din ploaia de provincie,
ce niciodată
litera nu-și schimbă.

Se face vremea

tot mai mult a gară
și vei fi singur
judecat de ceasul
cu o singură limbă.

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

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.

SE FACE VREMEA...

Servicii de emigrare pentru 
cei ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

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

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

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

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

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

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

Info ptr toate locaţiile
din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
MILTON
Şcoala de Limba Română
Irma Coulson Public School 
625 Sauve Street, Milton
vciceu@yahoo.com

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

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

Caut doamnă pentru a ajuta în casă la curăţenie 
generală, ptr 2 zile pe săptămână cu posibilitate de Live In 
(are asigurată cazare) în Mississauga. 9058268305 Maria.

CAUT
instalator faianţă sau helper
pentru zona Toronto şi împrejurimi.
Vă rugăm lăsaţi mesaj la 

416 700 9057
Caut Full Time Live In Nanny
pentru un copil de 10 ani. Obligatoriu sa 
vorbească româneşte şi sârbeşte. Perioadă de 
contract de 2 ani de zile.
Informaţii la telefon 519-212-3829.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

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

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

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

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

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

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

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

education. 

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

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *
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
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.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


