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1 DECEMBRIE
LA MULŢI ANI
ROMÂNIA
Play with Paint
studioul de pictură a lui Veronica

Veronica şi studioul ei
de pictură pe care l-a
deschis de curând în
Burlington oferă copiilor,
dar și adulților, câteva
ore de destindere, linişte
şi bună dispoziţie, în
care aceştia pot picta pe
ceramică, pe sticlă și pe
clasica pânză.
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CORALA
ARMONIA

Rom Car Automotive

Servicii AUTO

Concertul de Colinde
15 decembrie 2018

Service Center
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Biserica Penticostală Church of God
din Kitchener

CONCERT DE COLINDE
ROMÂNEŞTI
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REVELIOANE
ROMÂNEŞTI

SERBĂRI
DE CRĂCIUN
ZIUA
NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

VIDEO & PHOTO
Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

A doua
nevasta,
dupa prima
napasta

Daca esti a doua nevasta a cuiva, vei fi
intotdeauna vinovata ca prima a ramas
fara sot, chiar daca ei divortasera cu
zece ani inainte ca el sa te cunoasca
pe tine. Daca esti al doilea sot al unei
femei divortate, cel dintai nu-ti va ierta
nemernicia ca te culci legal cu fosta lui,
desi voi v-ati cunoscut la cativa ani dupa
divortul lor.
Cei ramasi pe un peron pustiu al unei
casnicii ratate se indeletnicesc, adesea,
cu depistarea vinovatilor. Ani de zile,
atata timp cat partenerul care a rupt
cosmelia e inca singur si umbla teleleu
discret, starea e calma ca o balta cu
matasea-broastei. Dar cand partenerul
separat sau divortat isi regaseste
fericirea, incepe sedinta extraordinara
a tribunalului moral. Cel ramas inca
singur explodeaza: aha!… deci asta
era!… stiam eu!
Vine o varsta cand nu mai poti fi primul
in viata cuiva. Vei fi al doilea, al treilea…
Un trecut ingrat te va pazi din umbre.
Nu toata lumea e de principiul ca viata
se carpeste, unii si-o petrec gasind alti
oameni responsabili de nefericirea lor.
Multe prietene mi se confeseaza ca
actualii lor iubiti sau soti au mai fost,
fireste, insurati. Asta n-ar deranja pe
nimeni ca fason, dar lucrurile nu sunt
atat de simple. Vocile nevestelor care
se considera tradate au turatie maxima
si decibeli pe masura. Scormonesc
permanent, prin abilitati ieftine, de

mahala, in noua viata a fostului lor
sot. Scot de-acolo toate datele spre a-l
incrimina, la modul absurd, pe cel de care
se despartisera, de fapt, cu ani in urma.
Arma vinovatiei este specifica femeilor
care sunt incapabile sa-si construiasca o
viata independenta, sa se desprinda de
un trecut care era, oricum, alterat.
De ce avem tendinta sa ne tinem cu dintii
de casnicii care trosnesc din incheieturi?
De ce traim in trecut si invocam vesnic
problema copiilor, spre a ne masca mai
usor neputinta si orgoliile prostesti?
Niciun copil de pe fata pamantului nu va
fi mai fericit intr-o casnicie trista si rece,
cu doi parinti ostili unul cu celalalt. Da,
copiii vor o mama si-un tata, dar dincolo
de asta, daca au de ales, prefera linistea,
calmul, sinceritatea.
A tine cu dintii de un mariaj ciuruit e un
semn de egoism fata de copiii pe care
pretinzi ca-i protejezi. Nu vrei binele
lor, vrei binele tau, justificat ipocrit cu
fericirea pruncilor.
Prima lectie pe care i-o oferi unui copil
e onestitatea. Daca il inveti de mic arta
compromisului, a rabdatului aiuristic si
a trasului de o casnicie cu orice chip,
probabil ca il condamni la aceleasi
greseli, il inveti ca e mai bine sa indure
o viata de mizerie, decat sa traiasca liber
si fericit.
Simona Catrina

Mike Carabas 519.241.2159

Concertul va avea loc la Wolf Performance
Hall (London Public Library), 251 Dundas
St, London, ON N6A 6H9, a doua zi de
Craciun, Dec 26, 2018, de la ora 18:00.
Biletele costa $35 si le puteti gasi in functie
de zona aici: Claudiu Pop - 519-902-8494 ,
in SW, pentru etransfer cpop1976@gmail.
com, va rog doar sa ma sunati in prealabil,
sa va confirm ca mai sunt bilete.
Radu Rotariu - 519-694-4191, in SW,
Preot Marin Tibre la Biserica Sfanta Cruce,
47 Adelaide St S - 519-902-1514, in SE,
Angelica Lucaci - 519-878-8545, in NW,

Mihai Andruseac - 226-456-2003, in NE,
Codru Moga la Cameli’s Pastry and Café,
119 Dundas St - 226-884-1344, in centru.
Parcarea stradala si Municipal lot #5, situat
la 185 Queens Avenue London, la 200
de metri distanta, sunt gratuite, parcarea
Impark de langa Municipal lot #5 este $5/zi.
Stefan va onora cei 100 de ani de la Marea
Unire cu cateva piese mai speciale.
Va rugam sa sunati din timp pentru a va
procura biletele, locurile sunt limitate.

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

mcarabas@gmail.com

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929
THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
adrianflorea3@gmail.com

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

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

ILIE BADINIAuto Instructor

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

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

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

519.570.0172

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

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

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi
educaţie şi experienţă de muncă pentru
una din meseriile cerute în Canada, în una
din Provincii, sau cu experienţă de muncă
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă,
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un
lucrător străin - Labour Market Impact
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări,
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie,
aprobare de reintrare, reprezentare în
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta,
British Columbia, Quebec, Saskatchewan,
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward
Island, Northwest Territories, Nunavut,
and Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!
immigrationtocanada@bellnet.ca

1-647-855-2112

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

Violeta Day
Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

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

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
INSURANCE
INVESTMENTS
- Life & Accidental Death
- RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness
- Segregated Funds
- Mortgage & Credit Protection
BANKING
- Health and Dental
- Mortgages & Loans
- Travel / Visitor
- Lines of Credit

519-781-2069

Parohia
SFINTII STEFAN CEL MARE SI NECTARIE
ORGANIZEAZA

REVELION 2019

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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

Biserica Ortodox` Rom@n`
Sf#QWXO Gheorghe Toronto
organizeaz`

REVELION 
/XQL'HFHPEULH2UD30
Sala “DACIA”
247 Rosethorn Avenue Toronto

0HQLXERJDWFXVSHFLILFURP#QHVF
Muzic` ]i dans cu D-ADI 
Vin ro]u ]i alb, ]ampanie
(gratuit la fiecare mas`)

ÎN SALA BISERICII
Adresa: 261 Bloor st., E, Oshawa,
L1H 3M3, Ora 20:00 pm
Adult-$70.00
Copil sub 16 ani -$40.00
Sonorizare, lumini, muzica - DJ
Meniu
-Aperitive traditionale taranesti:
Piftie de curcan, oua umplute,
sunculita, pastrama de porc, saratele,
branza telemea, masline, legume
-Friptura de porc si de pui cu garnitura
si muraturi asortate
-Ciorba de burta
-Prajituri de casa

-Cash bar!
(Cine doreste poate sa-si aduca
bautura de acasa)
A devenit deja o tradiţie ca la trecerea
în noul an, preotul să înalţe rugăciuni
de mulţumire pentru anul care a trecut,
dar şi de cerere pentru anul care
urmează.
INFORMATII SI REZERVARII:
905 922 8006
EMAIL:biserica@sfstefancelmare.com
Sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate
pe calea vietii, intelepciune in cuvant si
oameni sinceri alaturi!
La multi ani si buni!

Tombola Revelionului 
&DVK%DU
$GXO?L6HQLRULStuden\i &RSLL DQL 

Rezerv`ri de bilete (GXSCSP):
905-326-1494; 905-881-2238
Informa\ii: 905-770-8529
Rezerva\i-v` biletele din timp! Locurile sunt limitate.

V` a]tept`m cu drag!

LA MUL|I ANI!

La multi ani!
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BURLINGTON
Am cunoscut-o pe Veronica în studioul ei
de pictura pe care l-a deschis recent în
Burlington. Un studio mai diferit faţă de ceea
ce credeam iniţial că este, şi mai neobişnuit
faţă de ideea de studio de pictură pe care îl
aveam în memorie. Am pus câteva întrebări, şi
am primit următoarele informaţii:
“Sunt Veronica și mulți dintre voi mă știți ca
fiind cea care face face painting pe la diverse
evenimente din comunitatea românească. Alții
mă știu ca autoarea blogului Mama Canadei,
iar alții m-au întâlnit ca suplinitor pentru o
vreme la Școala Românească din Oakville. Eu
sunt Veronica, cea îndrăgostită de culoare.
Play with Paint a fost mereu în visele mele,
chiar dacă nu știam exact cum se va numi sau
cum va arăta. După mai bine de nouă ani de
formare psihopedagogică pe băncile liceului
pedagogic și ale facultății de Psihologie din
cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din
Iași, după ce am încercat diferite cariere în
care nu mă regăseam, nu îmi mai doream
decât să lucrez cu copiii, așa cum mi-a fost
menirea.
Întâi a fost imaginat ca un centru de activități
de tot felul pentru copii, dar am descoperit
pictura pe ceramică, și ideea a evoluat până
a prins contur final sub forma unui studio în
care copiii, dar și adulții, pot petrece câteva
ore pictând pe ceramică, pe sticlă și pe clasica
pânză.
Play with Paint este numele studioului
meu, care și-a deschis larg ușa publicului la
1 septembrie 2018 în Burlington, 70 Plains
Road West, unit #9. Vă aștept în fiecare zi a
săptămânii, de luni până vineri, între 10 a.m.
și 6 p.m. și în weekend între 11 a.m. și 6 p.m.,
fără nici un fel de programare prealabilă, cu o

cafea aromată sau un ceai cald, alături de o
„Eugenie” românească, să pictăm împreună.
După ora 6 seara, putem organiza seri private
de pictură pentru grupuri. Trebuie doar să vă
adunați câțiva prieteni și să mă sunați la 647
785 1800 pentru a rezerva studioul. Distracția
este garantată!
De vă gândiți la o petrecere pentru copii, o idee
îndrăgită de cei mici este pictura pe ceramică.
Și, dacă nu locuiți în Burlington, iar aducerea
copiilor la studio ar fi prea complicată, putem
încărca toate cele necesare în mașină și
venim noi la voi oriunde în Halton, Guelph,
Kitchener, Waterloo, Cambridge, Niagara,
chiar și Toronto. Din partea mea primiți în dar
face painting pentru toți invitații.
Suntem deschiși către organizare de activități
în cadrul firmelor la care lucrați. Colegii de
birou pot descoperi că sunteți o persoană
interesantă, dacă nu știau deja, în timp ce
pictați și râdeți împreună.
La Play with Paint avem mereu activități
interesante: întâlniri cu scriitorii, târguri de
bijuterii și decorațiuni handmade sau campanii
de strângere de fonduri pentru cei mai puțin
norocoși.
Va invităm să ne urmăriți pe pagina de
facebook
https://www.facebook.com/PlayWith-Paint-225932358040850/
sau
pe
Instagram:
https://www.instagram.com/
playwithpaint_burlington/?hl=en și să țineți
aproape.
Mulțumesc pentru călduroasa primire și
pentru tot suportul arătat de comunitatea
românească de la deschidere și până acum.
Când aveți drum prin zonă, opriți chiar și doar
pentru o cafea și o vorbă bună.”
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Play with Paint
studioul de pictură a lui Veronica

Agenda Românească

Serbarea de Crăciun

Dragi prieteni,
Iată că se aproprie, din nou, frumoasele
sărbători de iarnă, dar nimic nu se poate
compara cu bucuria trăită de copii în
aşteptarea lui Moş Crăciun. Anul acesta,
ca şi în anii trecuţi, asociaţia ORLA şi
Şcoala Românească - locatia Milne
Valley şi clasa de liceu de la Senator
O’Connor din Toronto, au deosebita
plăcere de a vă invita să luaţi parte la
Serbarea de Crăciun, organizată cu
concursul copiilor, părinţilor şi al cadrelor
didactice.
Evenimentul se va desfăşura pe data
de 8 Decembrie 2018 începând cu orele
10:00am, în sala de spectacole a şcolii

Milne Valley MS, 100 Underhill Dr, North
York, ON, M3A2J9.
La acest eveniment urmează să participe
un număr de peste 160 de copii înscrişi,
împreună cu părinţii, invitaţii, presa
românească din Toronto, sponsorii, şi
nu în cele din urma, Moş Crăciun care
va aduce darurile mult aşteptate de toţi
copiii prezenţi în sală.
Adresăm cu această ocazie un apel
din suflet tuturor potenţialilor sponsori
şi partenerilor care pot oferi un sprijin
pentru cadourile de Moş Crăciun oferite
copiilor. Va mulţumim anticipat!
Comitetul ORLA
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TORONTO

NOI ALEGERI LA ASOCIAŢA AREC DIN TORONTO

În data de 21 Noiembrie 2018 au avut
loc alegerile asociaţiei AREC din Toronto.
Întâlnirea a fost deschisă tuturor membrilor.
Au fost prezenţi 23 de membri şi în plus 3
membri care nu au putut participa şi-au
depus candidatura la functii din executiv prin
email.
Întâlnirea a început cu un scurt discurs de
mulţumire a preşedintelui Daniel Cheoreanu
pentru munca executivului din ultimii ani,
pentru sponsorii şi voluntarii asociaţiei şi
pentru cei care s-au înscris să participe în
comitetul executiv în noul an.
În continuare toţi participanţii s-au prezentat,
unii scoțând în evidenţă influenţa pozitivă a
asociaţiei pentru cariera lor şi motivul pentru
care susţin asociaţia.
Daniel Cheoreanu a dat cuvântul domnului
Corneliu Chişu – Membru Fondator al
Asociaţiei AREC şi Fost Membru în
Parlamentul Canadian, pentru a conduce
alegerile.
Au fost alesi următorii, în unanimitate de
voturi:
Daniel Cheoreanu - Preşedinte
Cain Vaida - VP Member Services
Liliana Constantinescu - VP Events
Paul Goldenberg - VP Sponsorship
Ada Pravet - Secretary - Documentation
Florin Orha - Secretary Membership
Cristian Cupen - Treasurer - External
Relationships
Robertino Andreescu - Treasurer - Internal

Relationships
Beatrice Kohlenberg - Marketing Director
Nick Ichim - Social Media Coordinators
Alex Tudose - Website Coordinator
Florin Oprea - Director Sports Events
La următoarea întâlnire a executivului, care
va avea loc în a doua săptămână din luna
ianuarie, se va discuta şi aproba planul şi
bugetul pentru activităţile din 2019.
În aceeaşi şedinţă se va discuta şi vota
propunerea pentru lărgirea executivului cu
următoarele funcţii:
Antonia Gonzalez - Mentoring Director
Uiar Smiley - Members Benefits Advisor
Paul Basgan & Christopher Imecs - Employer
Liaison / Corporate Engagement
Mircea Rusicior - Director Young Eng./
Professionals Dept.
Secretary Sponsorship - open - așteptăm
voluntari
După încheierea formala a alegerilor s-au
discutat diverse iniţiative pentru activităţi în
anul 2019, colaborarea cu organizatia TRIEC,
şi alte organizaţii inginereşti, propuneri
pentru creşterea vizibilităţii organizaţiei, a
numărului de membri şi al relevantei pentru
starea comunităţii române la acest moment.
Întâlnirea s-a încheiat cu discuţii într-un
cadru relaxant în care participanţii au avut
ocazia să se cunoască mai bine.
Felicitări noii echipe AREC!
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program regulat de
alimentaţie şi odihnă, fă puţină mişcare şi
totul va fi bine. Dragoste: Eşti ocrotit de
astre în chestiuni sentimentale în această
perioadă, visele tale cele mai frumoase se
pot împlini acum. Financiar: Limitează-ţi
investiţiile cu risc şi în general nu-ţi lăsa
situaţia financiară în mâinile altcuiva.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Evită excesele de orice fel! Prima
parte a lunii te găseşte într-o perioadă de
depresie sau eşec. Dragoste: Dragostea
se desfăşoară exact după firea ta: calm,
comod, fără răsturnări de situaţie şi fără
noutăţi spectaculoase. Financiar: Vei avea
de făcut faţă multor cheltuieli, dar te vei
descurca.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în pielea
ta, te preocupă o durere ascunsă. Dragoste:
Chiar dacă dragostea nu pare domeniul
predilect în acestă moment, atmosfera e
mai curând pozitivă în ceea ce priveşte
relaţia cu celalalt. Financiar: Multe aspecte,
anterior apăsătoare, revin acum la normal.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Dacă aparţii celui de-al doilea
decan, rezistenţa fizică riscă să scadă
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient
pentru declanşarea unei boli grave.
Dragoste: Comunicarea cu partenerul
depinde de tine. În general, decembrie
se anunţă cel puţin hibernal pe plan
sentimental. Financiar: Banii sunt pe un
teren cam agitat, vin și pleacă.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de sănătate nu te
preocupă câtuşi de puţin şi dai dovadă de
o vitalitate de invidiat. Dragoste: Nu este
timpul unei discuţii decisive, încearcă să-ţi
păstrezi calmul şi să te gândeşti bine ce
spui, altfel ai putea să-ţi jigneşti partenerul.
Financiar: Banii se adună greu, dar măcar
se adună, asta contează.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Persistă o stare de oboseală pe
care nu ţi-o poţi explica, după cum există
şi riscul de a contacta o boală contagioasă
Dragoste: Toate planurile merg pe dos, teai îmbufna şi nu ai crede în astre, dar, din
păcate, este una dintre cele mai sumbre
perioade. Financiar: Cu banii stai bine.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Fii mai moderat! Este sectorul
cel mai sensibil al Balanţelor în aceasta
perioadă, pentru că Saturn în Fecioară
primeşte aspecte dizarmonice de la alte
planete. Dragoste: Singurătatea nu îţi
prieşte, deci nu sta acasă. Financiar: Banii
sunt, totuşi, ceva mai limitaţi ca în alte luni.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru cei care
au văzut lumina zilei după 30 octombrie,
echilibrul general poate fi perturbat.
Dragoste: Eşti norocosul astrelor în materie
de iubire, partenerul se poartă cu tine de
parcă ai fi totul pentru el. Financiar: Ai
făcut în trecut unele excese care scot la
iveală acum consecinţele propriilor tale
decizii pripite.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru majoritatea
nativilor, dacă se odihnesc mai mult.
Dragoste: Când e să suferi, suferi, nu te joci,
şi lacrimile pot însoţi multe nopţi pierdute,
ducând dorul unei perioade frumoase din
viata ta de cuplu. Financiar: Banii sunt
motivul principal de stres.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Cu sănătatea nu e de glumit!
Acordă maximă atenţie chiar şi celor mai
mici semnale pe care organismul tău ţi le
transmite. Dragoste: Perioada asta poate
aduce putină picanterie în dragoste, dar îţi
poate prilejui şi o mică dispută. Financiar:
Banii sunt pe teren sigur, dai dovadă de
multă prudentă şi nu iei decizii pripite.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Formă morală şi fizică scăzută
pentru nativii de la sfârşitul lui ianuarie;
atenţie la temperaturile scăzute. Dragoste:
Nu apare nimic nou în cuplu, te mulţumeşti
cu starea de confort paşnic în care ai ajuns.
Financiar: Banii nu sunt pe un nivel foarte
bun, dar, atât cât sunt, eşti mulţumit şi
liniştit.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ceea ce alegi acum va avea efecte
pe termen lung, cu urmări poate abia în
2019. Dragoste: Se știe cât ești de emotiv,
iar dragostea te face şi mai sensibil, şi mai
vulnerabil! Financiar: Ai cam rămas fără
rezerve iar surse noi nu se prea anunţă,
de aceea ar fi bine să laşi orice cheltuieli
majore pentru altădată.

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”

Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA
VÂNĂTORILOR
9 februarie 2019
ora 7:00pm

În preţul biletului este inclusă o cină
vânătorească compusă din supă de
fazan, gulaş de căprioară, friptură de
pui cu piure de cartofi, şi prăjituri. Ceai
şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul
Hi-Trend vor prezenta un program de
dansuri etno.
Ionică Ardeleanu

Ionică Ardeleanu – Live!

Preţul Biletelor:
-

$25/persoană

-

$50/persoană

pentru copii 3-12 ani

pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe
această cale că foarte
multe bilete sunt deja
rezervate).

519-570-0172

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

MAZATLAN

un oraş la modă intrat în circuitul internaţional

Tocmai m-am întors dintr-un sejur “all
inclusive” din Mexic, mai precis la Riu
Emerald Bay, Mazatlan. Nu sunt adepta
sejurului “all inclusive” dar am fost atrasă
de preţul bun şi de faptul că pot îmbina
natura cu vizitarea unui oraş mexican.
Hotelul se află la 30 km de aeroport, şi te
poti plimba prin oraş, hotelul fiind conectat
printr-un sistem de autobuze turistice care
costă numai 11 pesos iar traseul durează
în jur de 40 de minute. Poţi plăti la şofer
care îţi dă şi restul la bani, deci nu trebuie
să ai monedă fixă. Autobuzele vin la un
interval de 10 minute. Poţi lua şi un taxi
mexican decapotabil care te costă 100
de pesos. Autobuzul şerpuieşte prin oraş,
traversând Zona Dorada, zona hotelieră
şi te lasă aproape de centrul istoric, lângă
piaţa centrală care trebuie neaparat să
o vizitaţi datorită pitorescului şi culorii
locale. De aici se vede catedrala oraşului şi
centrul vechi mobilat de case coloniale viu
colorate.
Catedrala a fost terminată în 1899 şi
datorită stilului său arhitectural gotic
este considerată ca una dintre cele mai
frumoase din Mexic. La intrare în catedrală
veţi fii atraşi de frumuseţea şi mărimea a
două statui: Isus şi Juan Diego un indian
canonizat. Catedrala se remarcă şi prin
cele 38 de vitralii, două lustre din cristal şi
magnifiica sa orgă.
Pentru iubitorii de istorie, în oraş puteţi
vizita muzeul arheologic, cu exponate din
epoca prehispanică.
Muzeul de artă situat într-o clădire istorică
aproape de plajă, conţine o sala cu colecţii
permanente şi una cu expoziţii temporare.
Aici am asistat la vernisajul expozitiei lui
Antonio Lopez Saens.
Antonio Lopez Saenz este un pictor iconic
din Mazatlan. Întreaga sa operă este
inspirată de oamenii din Mazatlan. Născut
în 1936 a ştiut de la vârstă fragedă că se va
ocupa de pictură. Personajele sale nu au
faţă, capul este foarte mic în comparaţie cu
corpul.
Casa Machado devenită muzeu, a fost casa
unor farmacişti italieni bogati, şi conţine
o expoziţie de mobilă de epoca, obiecte
din porţelan, instrumente de muzică şi
argintărie.
Piata Pino Duarez se află în centrul oraşului
construită în acelaşi an cu catedrala, in 1899
fiind din metal, in stil Art Nouveu.

Teatrul Angela Peralta construit în 1880, cu
o capacitate de 800 de locuri, se poate vizita
pentru numai 20 de pesos ($1.33). Angela
a fost o soprană de operă, cu un renume
internaţional,
numită
“privighetoarea
mexicană”, care a fost aclamată de la vârsta
de 20 de ani în marile opere europene cum
ar fi Scala din Milano, Roma, Lisabona,
Madrid, St Petersburg, Barcelona, precum
şi New York, Havana. A murit la vârsta
de 38 de ani în Mazatlan ucisă de febra
galbenă.
Pentru familiile cu copii, recomand
vizitarea acvariului cu peste 250 de specii,
unul dintre cele mai mari acvarii din Mexic.
Pentru iubitorii de mers pe jos puteţi vizita
El Faro, cu înălţimea de 157 metri, unul
dintre cele mai înalte faruri din lume după
cel din Gibraltar.
O atracţie în Mazatlan este şi clădirea în
care a fost arestat cel mai celebru traficant
de droguri din lume Joaquín ‘El Chapo’
Guzmán. Arestarea lui a făcut să crească
turismul în Mazatlan. Liderul cartelului
este considerat de revista Forbes ca unul
dintre cei mai bogaţi oameni din lume.
Acesta a fost arestat într-un apartament din
Torre Miramar. Turiştii pot vizita case ale
traficanţilor de droguri, locurile unde au
fost executaţi.
El Chapo a fost arestat în Guatemala în 1993
şi extrădat în Mexic, condamnat la 20 de ani
de închisoare. El a reuşit prin corupţie să
obţină condiţii favorabile în inchisoare,
ţinând chiar petreceri de Crăciun cu familia
sa, şi până la a primi vizita amantei lui,
Zulema Hernandez. A scăpat din închisoare
în 2001 ascunzându-se într-un coş cu
rufe murdare. Acesta are 13 copii din trei
căsătorii anterioare. A fost considerat ca un
fel de Robin Hood care dădea mâncare şi
medicamente oamenilor sărmani.
Mexicul este cea de-a şasea ţară turistică
cea mai vizitată din lume, care a atras 39,3
milioane de vizitatori în 2017. Mexicul
deţine şi titlul de destinaţia numărul 1 pentru
“călătorii în familie” şi “cea mai bună
destinaţie pentru luna de miere” în Riviera
Maya. Oaxaca se situează pe poziţia 5 pe
lista “locuri de vizitat în 2018” redactată de
National Geografic.
Mazatalan este localitatea cea mai
abordabilă dintre staţiunile balneare
mexicane. Spre deosebire de Cancun care
încurajeaza turismul de masă, Mazatlan
este o destinaţie boutique, care oferă o
experienţă autentica prin cultura mexicană,
ocean - plaja şi tequila.
Mazatlan, cu o populaţie de 750.00 locuitori
este situat în statul Sinaloa, la nord de
Puerto Vallarta.
Guvernul mexican a investit peste 24
milioane dolari în acest oraş.
Încă din secolul 19 acest oraş se găsea pe
traiectoria căutătorilor de aur şi argint. În
Mazatlan, capitala mondială a creveţilor,
există 400 de vapoare care reuşeşsc
performanţa de a aduce la mal peste 18
milioane de kg de creveţi, fiind un mare
exportator de crustacee. Mazatlan este
locul unde se pot prinde cei mai mulţi peşti

din întreaga emisferă nordică. Încă din anii
1940 celebrităţi ca John Wayne, Ernest
Hemingway şi Walt Disney se imortalizau
cu peştii-trofee pe care i-au prins aici.
La Mazatlan se află cel mai lung dig din
America, care se întinde pe 12 km de-a
lungul oceanului, presărat de sculpturi
realizate de artişti locali.
Nu departe, trei insule cochete atrag turiştii
şi anume Insula Păsărilor, Insula Lupilor şi
Insula Cerbilor, care sunt dotate cu plaje
spectaculare, fiind în acelaşi timp şi rezerve
ecologice.
Mazatlan a devenit o destinaţie la modă
unde puteţi descoperi “la dolce vita
mexicana” dar este totodată şi o destinaţie
turistică preferată de mexicani.
La Mazatlan puteţi să sărbătoriţi carnavalul,
o săptămână de serbări cu muzică, dans,
caruri alegorice, mâncare, băutură şi mai
ales o atmosfera festivă şi euforică. Digul
se trasformă într-un val de oameni mascaţi
şi costume sudiste cu pene şi paiete care
cântă şi dansează. Carnavalul ocupă locul
trei după Rio de Janiero din Braziila şi Noul
Orleans din Luisiana, la care participă peste
500.000 de oameni.
În Mazaltan sunt numeroşi americani şi
canadieni la pensie atraşi de o viaţă mai
liniştită şi de preţuri abordabile. Conform
CNBC 2017, Mazaltan este pe locul trei
în topul celor mai bune locuri unde poţi să
te retragi la pensie. Clasamentul se bazează
pe 13 criterii: costul vieţii, securitatea,
prezenţa infrastructurilor de sănătate şi
condiţii de mediu.
În staţiunea noastra am avut ocazia să
asistăm pe plajă la mai multe concerte
realizate de trei orchestre locale în acelaşi
timp. Muzica tipică din Mazatlan combină
armonia muzicii tradiţionale germane cu
ritmurile latine. Fiecare oraş mexican are
propria sa muzică. La sfârşitul secolului 19
portul Mazatlan a beneficiat de o influenţă
puternica a imigranţilor, mai ales bavarezi
care au venit aici cu muzica şi instrumentele
lor muzicale. Imaginaţi-vă întâlnirea dintre
un mariachi mexican şi un oompah german.

Pentru mazalteni o sărbătoare trebuie să
aiba propria sa tambora (tobă).
Narcocorridos sunt balade care cântă faptele
traficanţilor de droguri şi sunt populare
printre tineri.
La Culiaca, capitala statului Sinaloa, centru
de trafic de droguri se află sanctuarul
lui Jesús Malverde, un bandit mustăcios
spânzurat în 1901 care este considerat ca
sfântul patron al locurilor. Cartelul din
Sinaloa inunda Statele Unite cu marijuana,
heroină, cocaină, şi este cunoscut de a-şi
regla conturile cu cei care se amestecau
în afacerile lor. Există şi un cântec care
laudă bucuria de a insufla cocaină într-un
apartament din hotelul El Cid, unul dintre
hotelurile cele mai celebre din Mazatlan
ieşit pe piaţă în 2008 dar, scandalizate
autorităţile, l-au interzis.
În staţiune au lipsit ţânţarii, dar nu departe
este o laguna unde se poate vedea semnul
“Atenţie la crocodili”. Totuşi laguna este
atât de murdară şi plină de sticle goale de
bere încât nu cred că vre-un crocodil se
aventurează să meargă pe acolo. Zilele sunt
călduroase la Mazatlan, iar nopţile prea
răcoroase pentru a putea dormi cu fereastra
deschisă.
În Mazatlan puteţi cumpăra tequila, vanilie,
cafea, artizanat. Este bine să le cumpăraţi în
supemarketuri ca Ley, Soriana, pentru că la
aeroport sunt de două ori mai scumpe.
În fiecare zi se oficiau căsătorii în resort.
Resortul este plin de mexicani din toate
păturile sociale, bogaţi şi săraci, care vin
cu autobuzul pentru patru zile, cu avionul
sau maşina personală. Familia mexicană
are mulţi copii. Mexicanii sunt joviali, mici
de statură, dolofani, ca să nu spun obezi
dar veseli şi plini de exuberanţă. Ne-am
prins în dans, într-un fel de horă în care pe
rând intram în mijloc şi dansam în ropotul
aplauzelor. Apoi hora se deplasa spre stânga
şi iar spre dreapta, cu bătăi din palme,
strigături şi chiuituri şi tropăit de picioare.
De neuitat!
Paulina Popescu,
Kitchener
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KITCHENER

SISTEMUL IMUNITAR
Știați că 70%
din
celulele
sistemului
i m u n i t a r
se
găsesc
situate în tubul
digestiv?
Stresul și frigul
sunt 2 elemente care slăbesc mult
sistemul imunitar, lăsând organismul
vulnerabil în faţa infecțiilor. Pentru
a lupta cât mai eficient, trebuie să
îl ajutam deoarece este unul din
sistemele cheie fără de care nu
putem trai!
Imunitatea se definește ca fiind
capacitatea organismului de a se
apăra în fata agenților infecțioși
sau când apare o anumită stare de
boală.
Vă prezentăm SEMNELE care
demonstrează că sistemul dvs
imunitar are nevoie de ajutor:
Răciți ușor și des, după o gripa
recuperarea este dificilă și durează
săptămâni, probleme digestive (70%
din imunitatea noastră se formează
în tubul digestiv datorita florei
intestinale), infecții urinare repetate
fără cauze specifice, vaginite

repetate, infecții ale pielii cum ar fi
diferite tipuri de erupții cutanate,
răni cu vindecare lungă și dificila,
intoleranţe alimentare și diferite
tipuri de alergii etc.
Sistemul imunitar are nevoie de
antioxidanți pentru a se proteja și a
funcționa normal. Imunitatea noastră
este solicitată în mod continuu de
către multitudinea de bacterii, viruși
și alți agenți patogeni care și-au
făcut apariția în ultimii ani.
Numele meu e Monica Marin și dacă
doriți să fiți informați despre subiecte
cum ar fi alimentația antiinflamatorie,
trebuie sau nu să suplimentăm, diete,
detoxificare, PH scăzut, stres etc.,
în fiecare vineri seara organizez un
grup care se numește BEAUTIFUL
INSIDE AND OUT (BIO club). Vă
pot da mai multe amănunte dacă mă
contactați pe facebook, telefon sau
e-mail.
Monica Laura Marin
Integrative Nutrition Health Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com
519 635 0665
monica.laura.marin@gmail.com
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EVENIMENTE

Biserica Ortodoxă ‘’Învierea Domnului’’ din Hamilton
- Duminică 2 decembrie – Ziua României
Sfânta Liturghie, Serbare și Masă Festivă la Casa Română
- Duminică 23 Decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa Română
Asociaţia ARTA din Kitchener
- 1 decembrie Ziua României
- 16 decembrie Vine Moş Crăciun la ARTA
- 31 decembrie Revelion ARTA
Biserica Ortodoxă “Sf.Gheorghe” din Toronto
- Sâmbătă 1 Decembrie 2018 între orele 4:00 – 8:00 PM,
Centenarul “ZILEI NAŢIONALE” a ROMÂNIEI
Misiunea “Sfânta Maria şi Sfinţii Martiri Brincoveni” din Kitchener
- vineri, 30 noiembrie 2018, ora 5:00 p.m - Sfântul Maslu săvârşit de 7 preoţi
- vineri, 30 noiembrie 2018, ora 7:00 p.m. – Agapă Frăţească împreună cu un
program folcloric dedicat zilei naţionale a româniei (rapsod Grigore Zanfir)

AQUILA
MOTOR
FREIGHT

A N G A J Ă M 519 498 0908
SOFERI PENTRU CURSE DE
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 602 566 4239
DE EXPERIENTA.
0.70$/M. Detalii la:

SALARIU

claudio@aquilamotorfreight.com
CLAUDIU MAGDA

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Evanghelistul” din Toronto
- Duminică, 2 decembrie: Sf. Liturghie, Te Deum pentru Centenarul Marii Uniri
și Slujba de Parastase pentru Eroii Neamului din marile conflagrații mondiale:
12pm - 3:30pm.

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,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

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

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

Tel: 519-781-2929

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

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).
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Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

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

Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Liliana Bagrin

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Narcis Mihail Blidaru

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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Servicii de
Emigrare

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE

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

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

CAREGIVER

Asistent medical cu multă experiență (26
de ani) în îngrijirea persoanelor vârstnice
și persoanelor handicapate, caut de lucru
ca și caregiver. Sunt o persoană serioasă,
muncitoare şi de încredere.
Vă rog să nu ezitați să mă contactați pentru a
avea informații ulterioare.
Email: kasaovypatry@yahoo.com
Rudi

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener,
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am
la 2:00 pm)
-renumitele apple fritter, poutine, cartofi prăjiţi cu pui sau
peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la:
519.745.9695 sau 226.339.2076

Doamnă serioasă,

Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto
Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto
Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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

copii babysitting. Pentru informaţii: 416.234.9099

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit.
Este necesar internet HighSpeed.
Info la 416.800.0832

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
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Şcoala de Dans Sportiv
WATERLOODANCE
face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
*Clasa “Exercise with Latin”
*Oferim clasă de coreografie pentru “First
Dance” (Dansul Mirilor)
Alexandra Sevastianova

îmi ofer serviciile pentru
îngrijire persoane în vârstă, menaj, curăţenie, supraveghere

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

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

AGENDA ROMÂNEASCĂ

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala
Romaneasca
Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.

THIS MONTH SPECIAL

2013 Suzuki Grand
Vitara ($9500)
150.000Km, AWD,
Financing, Rust Proof,
Safety, No Rust, E-Test,
Certified,
A/C,
Fog
Lights, Aluminum Rims,
Heated Seats, Power
Door-Windows-Mirrors
Bluetooth, Auto Lights,
Sun Roof, Mirrors-Front
and Rear Glass Heated,
Key Less Entry, Leather.

ROM CAR
Automotive
din Kitchener
vă aduce la
comandă
orice maşină
519.781.2929 de la Auction.

CRUCE DE POM ÎNFLORIND
Că fericiți flămânzii că se vor sătura?
Cum să mă satur, Doamne, că-altfel de-altfel mi-e foame?!
Cerșind un vers de-odihnă din răstignirea Ta,
mi-e pomul bun de cruce, zburătuit de poame.
Măcar odată-n moarte sprea-mi fi cu gloata
semnul,
îl vor tăia în grabă, dar jilav fiind lemnul
le va sfida coliva, căci aiurind minunii
va lăstări din slove povestea mea și-a lunii.
Dumitru Ichim
Kitchener

stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener.
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

www.dumitruichim.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).

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 |
Certified top-implantologists present
themselves on our new flagship platform.
The latest member in our elite group is
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in
Canada.
With Dr. Sorin Boeriu owner of the
Boeriu Implant Dentistry, the Internet
platform of Leading Implant Centers
has won another high-quality member.
With his award “Diplomate” issued
by the International Congress of Oral
Implantologists (ICOI), the top-class
implantologist Dr. Sorin Boeriu has
proven that he is not only highly engaged
for his own further education but also
equally conscientious of the qualification
requirements of future implantologists.
Extensive practice experience as well as
profound know-how and many years of
experience on the latest scientific level,
complimented by constant participation
in advanced training and education, as
well as further training and continuous
education, are the requirements that
an implantologist needs to repeatedly

demonstrate in order to gain this award
at first, but then also to earn it anew again
and again.
Leading
Implant
Centers
solely
incorporates implantologists on its
platform who are on the highest
education and certification level
of scientific associations. Over the
worldwide available multilingual portal,
interested individuals and patients can
find those implantologists who have been
successfully certified. Thereby, Leading
Implant Centers dissociates itself
fundamentally from the in-transparent
and exceedingly subjective assessment
portals.
At Leading Implant Centers, all
participating implantologists posses
extensive practical knowledge as well as
profound know-how and many years of
experience on the latest scientific level
complimented by constant participation
in advanced training and education as
well as further training and continuous

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente,
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul
de brânzeturi printre care renumita

PASTĂ DE MICI

şi restaurante sau magazine care deţin bucătării
proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

NEW LOCATION

2188 SHIRLEY Dr.,
Kitchener, ON, N2B 0A6

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

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

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI

WHOLESALE Pentru pizzerii

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

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

Creamy Feta
Avem

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

