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Rom Car Automotive

Service Center

Servicii AUTO

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
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Revelion Toronto

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

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
Revelion London
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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

Rezişti fără
să zbieri?
Multa lume crede (mai ales ca asta e la
moda) ca orice se poate rezolva calm si
intelept. Va rog sa ma scuzati, dar nu cred
asa ceva. Planeta duduie de cursuri careti spala si-ti apreteaza creierii, care-ti
spun cum sa fii luminos si pozitiv. Unora,
”pozitiv” le suna rau, ca-n medicina, unde
numai ceea ce iese negativ e bun.
Cat am locuit in Canada, eram mult mai
calma, semn ca temperamentul o fi el
temperament (din nastere), dar partea
cea mai importanta e tot mediul. Sau
educatia, daca vreti. Stand printre lume
calma, devenisem si eu pufoasa, domoala,
toleranta, excesiv de politicoasa. De doi ani
si ceva, m-am intors in Bucuresti si, treptat,
mi-am recapatat niste apucaturi pe care le
regret. Imi sare tandara mult mai repede.
Romanii s-au obisnuit sa someze prea
putin. O singura data (cel mult!) iti spun ce
au de spus, apoi armeaza si trag. Certurile
incep, de multe ori, inainte ca una dintre
parti sa apuce sa-si duca ideea pana la
capat. Nimeni nu pare sa mai aiba putintica
rabdare, in stil clasic.

Asist si particip la certuri din ce in ce
mai inflamate. Scuza majoritatii este
temperamentul nostru latin. E un sablon, sa
fim seriosi, italienii sunt mai latini ca noi,
daca mi-e permisa asertiunea asta, dar au
ajuns mai calmi ca noi – tot asa, daca mi-e
permisa afirmatia. Si doar stiti ca italienii
erau un model artistic de istericale.
Cand te enerveaza ceva constant, zilnic,
intens, e greu sa tii capastrul nervilor. Voi
reusiti? Oamenii se cearta pe rupte, la noi
in tara – in familie, in cuplu in general, in
public sau nu, cu vecinii, cu prietenii, cu
trecatorii necunoscuti… Am dat aici de o
lume nervoasa, gata oricand sa improaste
cele mai dure cuvinte, ca sa se racoreasca.
Fiindca exista si teoria ca trebuie sa spui
ce-ai de spus, sa nu ”tii in tine”, ca face rau
la nervi.
Daca tii in tine acreala si tafna, te afecteaza
pe tine. Daca scuipi tot ce-ti trece prin
cap, ii afecteaza pe toti ceilalti. La cine tii
mai mult, la tine sau la restul? Intrebare
retorica, fireste.
Simona Catrina

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More
ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

MARIANA TUTUIANU

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:

519-576-0306

Mike Carabas 519.241.2159

Magayinul Andybela eaTEAry
din Ancaster vă invită la
următoarele evenimente

Photo: Erica Guidi
The Elusive Macaroon
Cooking Class - $70
January 11, 6-9pm
Learn to make
several types of
macaroons and take
home a dozen, plus
2x10g gourmet loose
leaf teas from our
collection!

Eclairs and Cream
Puffs and Gougeres
Oh My!
Cooking Class - $65
February 11, 6-9pm
Learn
to
make
several
types
of
filled pastries, from
eclairs to cream
puffs and savoury
gougeres and take
home a dozen, plus
2x10g
gourmet
loose leaf teas from
our collection!

Andybela eaTEAry, 21 Panabaker Dr.,
Ancaster - info@andybela.com
Limited number of tickets available

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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LONDON
Dragi prieteni, vă mulţumim pentru
că aţi fost alături de noi în anul care
tocmai s-a încheiat şi pentru toate
momentele frumoase pe care leam petrecut împreună. Ne dorim
să ne revedem, cu mic, cu mare, si
cu aceeasi bucurie, şi în anul 2019!
Mulţumim tuturor participanţilor
şi organizatorilor pentru o seară
minunată. Lumea a dansat toată
noaptea, deci muzica a fost la
înălţime - mulţumim Vali Moga!
Multumiri German Club pentru
găzduire şi pentru bucatele
gustoase.
Romanian Club of London vă
urează un an nou fericit! Iar 2019
să fie un an bogat în împliniri şi
să vă aducă sănătate, gânduri
frumoase, bucurii nenumărate şi
noroc.
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Revelion 2019 - London, Ontario
organizat de Romanian Club of London

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

KITCHENER
“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă

Cină Vânătorească
pe data de 9 Februarie 2019, orele 7pm, la Polish Legion
(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)

Oferim un meniu diversificat şi pe gustul
fiecăruia, pregătit cu meşteşug de bucătarii
noştri:
- Supă de fazan
- Papricaş de căprioară cu pireu şi salată de
varză
- Mici de elan şi friptură de pui
- Cozonac
Buna dispozitie va fi asigurată cu muzică
pe toate gusturile de CmS Global

Entertainment.
Preţul biletelor:
$25 pentru copii între 5 şi 12 ani
$60 pentru toate persoanele peste 12 ani
Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 226 647 6572
- Costin Ograda-Bratu 519 569 8972
Vă aşteptăm cu drag.

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

FESTIVAL EMINESCU și ZIUA UNIRII
Parohia ‘’Sf.Ioan Botezătorul’’ și cenaclul literar ‘’Florica Bațu Ichim’’ vă invită pe
20 ianuarie, orele 17:00, la ‘’Centrul Cultural Românesc-Banatul’’, 2150 Bleams
Rd., Kitchener, Ontario la FESTIVAL EMINESCU și ZIUA UNIRII. Intrarea
gratuită.
Pentru mai multe informații: Pr.dr. Dumitru Ichim: (519) 576-8953

TV BOX Android
FĂRĂ ABONAMENT - doar aparatul trebuie cumpărat -

Telefon: 416-800-0832

sau 519-594-1712 Radu
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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

-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!
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KITCHENER

Revelionul organizat în data de 6
ianuarie 2019 de către publicaţia
Agenda
Românească,
cu
sprijinul sponsorilor şi asociaţiilor
româneşti din zona KitchenerWaterloo a reunit în acest an
180 de pensionari români, care
au mâncat o mâncare excelentă,
au dansat pe muzica românului
Grigore Zanfir şi a spaniolului
Otto Marataya, au primit tombolă
aproape
jumătate
din
cei
prezenţi, şi care s-au bucurat de
o seară specială dedicată numai
pensionarilor. Toate acestea la
preţul de 20 de dolari. Obiectele
la tombolă au fost deosebite: de
la vinuri româneşti, la ciocolăţi,
şampanie, farduri, gemuri şi
dulceţuri româneşti, până la
bibelouri, jucării, diferite dulciuri şi
alte obiecte, iar premiul cel mare a
fost un televizor de 32”.
Dorim să mulţumim sponsorilor
care se implică în fiecare an
la realizarea acestui frumos
eveniment:
- Dr Sorin Boeriu
- Cristina Pekurar, KW Casa
Realty
- Dorel Foods
- Avocat Georgiana Masgras,
accidente de munca si de masina.
Puteti vorbi in limba romana.
- Daniel Ghionoiu, Natural Stone
City
- Ioan Netcu, PJ Automotive
Nelu
Dragusin,
RomCar
Automotive
- Dr Simona Rusu.
- Luminita Mironescu si Michael
Ellis, Investia Financial Services
- Harry Kihs Insurance Brokers
- asigurari auto, de casa, de
calatorie, puteti vorbi in limba
romana sau maghiara cu Jenny
Bogdan.
- ARTA, Asociatia Romanilor din
Triunghiul de Aur
- Vas Anton, Excel Mortgage
Canada
Totodata dorim sa multumim celor
care au contribuit la tombola:
Coralia & Sorin Boeriu, Cristina
Pekurar, Ana David Lupu, Dorina
Idvorian, Maria Bozin, Vasile
Anton, Fam Irimia, Fam Lazar,
Paulina
Popescu,
Mariana
Tutuianu, Ionel & Lina Barbu, Fam
Knezevic, Fam Socarda, Dana
& Ioan Netcu, Nelu Dragusin –
premiul cel mare (TV).
Iar ca şi la orice eveniment,
voluntarii sunt de un real ajutor:
Mike
Carabas,
CmS
Entertainment
- Mariana Muntean
- Sonorizare - Grigore Zanfir.
- Paulina Popescu (ARTA) –
tombola, logistica şi traducere.
- Biserica Sfântul Ioan Botezătorul
a pregătit delicioasa supă.
- Vas Anton, MC / prezentator
Asociatia
AREC-SOC,

preşedinte Mihai Stamate, a
asigurat transportul împreună cu
alţi ingineri ai asociaţiei pentru cei
care nu au avut posibilitatea să
ajungă la eveniment.
- Dorina Idvorian – organizare,
ornat sală şi înscriere participanţi.
- puiul de dac, Francois (Mallette)
- Ileana Palade
- Carmen Radulescu
- Luminita Mironescu
- Elena Pekurar
-au mai fost câteva persoane
care au ajutat dar nu le-am reţinut
numele complet, ne cerem scuze,
dar le mulţumim din suflet.
Mulţumim
tuturor.
Mulţumim
participanţilor. Considerăm că
evenimentul a fost un succes
datorită zâmbetul de pe faţa
tuturor şi faptul că la plecare,
fiecare au dorit să se înscrie
pentru ediţia următoare care va
avea loc duminică 11 ianuarie
2020. Menţionăm că evenimentul
este dedicat numai pensionarilor.
Iar cei care doresc să se înscrie,
o pot face începând cu data de
15 ianuarie 2019, pe tot parcursul
anului. Aceasta este una din
cererile pe care le-am primit din
partea participanţilor, adică faptul
că doresc să se înscrie din timp,
deoarece locurile s-au ocupat
în doar 3 săptămâni în luna
octombrie 2018. Preţul încercăm
să îl păstrăm cât mai jos, depinde
de chiria sălii, mâncare, muzică,
etc. Este o acţiune non profit.
Sponsorii cunosc acest aspect
că le este solicitat sprijinul doar
pentru a se acoperi cheltuielile.
Ca şi exemplu, doamna avocat
Georgiana Masgras a dorit să
sponsorizeze evenimentul şi ne-a
întrebat cum poate să ajute. I-am
spus că dacă poate ajuta, atunci
să susţină cheltuiala cu invitatul
spaniol Otto Marataya. Şi aşa am
putut să îl aducem pe Otto să ne
cânte şi să ne încânte cu melodiile
ritmate, cunoscute, spaniole,
Cielito Lindo, Guantanamera, etc.
Iar prezentatorul evenimentului,
Vas Anton (Mortgage Broker)
a fost ca de obicei la înălţime,
ducând evenimentul frumos peste
toate momentele pregătite cu lux
de amănunte: servirea mesei,
glume, prezentarea sponsorilor,
tombola, prezentarea interpreţilor,
oferind un premiu pentru cele
mai în vârstă persoane din sală,
şi chiar oferind acestor persoane
în vârstă o dedicaţie muzicala
interpretată live de Otto Marataya.
Apa minerală şi siropul de pe
mese a fost asigurat de Cristina
Pekurar, de la firma Dorel’s Foods.
Vă aşteptăm atât pe participanţi
să vă înscrieţi pentru anul următor,
cât şi sponsorii să ne sprijine tot
aşa cu mare drag.
Radu Secăşan,
Agenda Românească

REVELIONUL
PENSIONARILOR
Kitchener - 6 ianuarie 2019

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food

Râureni este una dintre cele mai cunoscute
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi
a legumelor după reţete autentice. Încă
de la înfiinţarea fabricii de conserve
Râureni, în 1968, producătorul a făcut
o promisiune, aceea de a oferi “darurile
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe
fiecare produs marca Râureni. În 2008,
s-a investit în modernizarea utilajelor
şi a infrastructurii, pentru a asigura
un nivel ridicat de calitate, şi într-un
depozit frigorific. Doi ani mai târziu,
produsele Râureni apar pe piaţă într-o
nouă prezentare, având o nouă identitate
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre
pasiunea lor pentru conservarea fructelor
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri
să le urăm bun venit în inventarul
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de
plante, siropuri ... toate la cele mai bune
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri
orele 9-17; (519) 742-4670.
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Revelionul ARTA a adus multe bucurii în
comunitatea noastră cu oameni minunaţi
care ne apreciază eforturile şi care vin de
departe să petreacă cu noi acest eveniment
emblematic al anului. Ne-am văzut cu prieteni
vechi şi cunoştiinţe şi ne-am bucurat să fim
împreună într-un cadru festiv.
Ne-am străduit să ţinem cont de toate
sugestiile dvs, am negociat cu conducerea
restaurantului schimbări majore în meniu şi
am lăsat un timp între servirea mâncării.
Principala plângere anul trecut a fost muzica
pentru care ne-am străduit şi am adus alţi
D.J. pe dl Gabriel Tandea şi dl Constantin
Lazăr care au pus muzica nu prea tare şi sper
că a placut la majoritatea oamenilor, ei fiind
flexibili şi amabili la sugestiile dvs. În viitor
vă rugăm să ne daţi o listă cu cântecele dvs
preferate pentru ca ei să vă pună în aplicare
aceste dorinţe.
Ne cerem scuze pentru serviciul lent dar
acest lucru nu depinde de noi restaurantul
fiind supraaglomerat cu alte două revelioane.
Mulţumim din nou sponsorilor care ne-au
donat cadouri pentru tombola: Dorel’s Foods,
Radu şi Călin Toma, Livia Gatea. Mulţumim
dlui Radu Secăşan pentru fotografii şi
colectivului de voluntari ARTA: Ileana Palade,
Elvira Bradea, Lucian Bradea, Irina Patko,
Dana, Mihai, Dana Dicu, artiştilor noştri Anca
Toma şi François Mallette.
Vă dorim să aveţi parte de un an nou fericit
şi îmbelşugat.
Paulina Popescu
Preşedinta ARTA
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Revelionul ARTA din Kitchener

AGENDA ROMÂNEASCĂ

10 Ianuarie * Nr.267
DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Instalarea iernii te face să nu
prea fi în apele tale, ba chiar sunt posibile
unele stări depresive. Dragoste: Ar fi bine
să fii prudent şi să eviţi provocările. Există
pericolul ca certurile cele mai banale
să degenereze. Financiar: Economiile şi
prudenţa trebuie să rămână preocupările
tale principale.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj,
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Relaţia cu partenerul evoluează
lent dar sigur spre un viitor stabil. Financiar:
Treci printr-o perioadă bună, ar fi păcat să
nu o exploatezi din plin.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate:Stând şi aşteptând ca problema
să treacă de la sine, nu vei rezolva nimic.
Dragoste: Lucrurile se vor îmbunătăţi
şi vei cunoaște momente de satisfacţie
sentimentală. Financiar: Poţi primi un
ajutor neaşteptat, surprinzător și foarte
binevenit din partea unor persoane la care
nici nu te gândeşti.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de odihnă. Pleacă
urechea la sfaturile despre un regim de viață
cât mai echlibrat. Dragoste: Este o perioadă
cam riscantă pentru inima ta, ai grijă cui
îi oferi iubirea şi încrederea. Financiar:
Din acest punct de vedere, nu se produc
schimbări semnificative care să-ți afecteze
situația materială.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Unele probleme vechi pot
cunoaşte acum o lentă revenire la normal.
Dragoste: Vă faceţi unul altuia promisiuni
care vă inspiră încredere că relaţia voastră
va merge şi mai bine de acum încolo.
Financiar: E un stres fiecare factură nouă şi
fiecare plată lunară, pentru că ai fi dorit
să pui acei bani deoparte.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Soluţia este odihna, o alimentaţie
echilibrată şi fără excese. Dragoste: Chiar
dacă îl ai pe cel drag alături, tot singur te
simţi, şi vei căuta refugiu în alte planuri
ale vieţii, dar din păcate deocamdată nici
acolo nu ai prea multe motive de bucurie.
Financiar: Vei avea de făcut faţă multor
cheltuieli, dar vei reuşi să te descurci.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Medicul te aşteaptă pentru o
consultaţie aprofundată, şi ce bine te vei
simţi după ce vei afla rezultatele! Dragoste:
Astrele promit să te susţină, aşa că ar
trebui să profiţi din plin de atuurile pe care
ţi le furnizează. Financiar: Banii nu sunt pe
un nivel foarte bun, dar, atât cât sunt, eşti
mulţumit şi liniştit.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate:Abordezi o atitudine un pic
ușuratică în privința sănătății, ceea ce poate
avea două tăișuri. Dragoste: Dacă eşti
celibatar, în ochii admiratorilor joci rolul
inaccesibilului, dar lasă şi câteva portiţe
pentru a nu-ți izgoni pretendenţii. Financiar:
Trebuie să iei măsuri mai drastice în privinţa
bugetului personal şi să treci la economii.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Problemele de sănătate apar mai
ales în timpul unor deplasări, deci ai grijă
dacă pleci la drum. Dragoste: Nu se petrece
nimic extraordinar la prima vedere, însă
lucrurile se maturizează, relațiile amoroase
căpătând profunzime. Financiar: Te agiţi
prea mult, fii mai calm şi ia-le pe rând, una
câte una.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă.
Dragoste:Indiferent că vei face sau nu pasul,
nu ai de ce să te plângi. Relaţia cu persoana
iubită este plină de bucurie. Financiar: Ai
un fler anume de a cheltui banii exact unde
şi când trebuie.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cu vremea rece și stresul din
ultima vreme ești mai vulnerabil la microbi,
viruşi, bacterii. Dragoste: Uneori e mai bine
să taci şi să ignori ceea ce nu merge bine. Se
mai întâmplă să treacă de la sine. Financiar:
Ai o situaţie bună, dar se anunţă o creştere
majoră a cheltuielilor.
PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: De evitat orice excese culinare,
sistemul tău digestiv fiind destul de fragil.
Dragoste: Noutăţi plăcute pot apărea: o
declarație de dragoste, o logodnă, concepţia
unui copil. Financiar: Ai putea pierde o
sumă de bani în urma unei decizii pripite.
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Adunarea generală ARTA
Asociatia ARTA va invita la adunarea generala care va avea loc, vineri 22 februarie
la ora 18 la Scoala franceza Cardinal Léger, 345 The Country Way.
Agenda/Ordinea de zi a Adunarii generale ARTA 2019
6:00 PM Activitatea Asociatiei pe anul 2018 - Dare de seama prezentata de
Paulina Popescu, presedinte
6:15 PM Situatia anului financiar 2017-2018 - prezentata de contabilul asociatiei
Dana Mihai
6:30 PM Alegerea noului Executiv - Candidaturi se primesc pina in ziua sedintei.
Veniti sa alegeti si sa fiti alesi. Executivul ARTA are nevoie de oameni entuziasti
si plini de idei pentru a promova comunitatea noastra.

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
Vacanţă magică în

Am fost de câteva ori în Maine şi de fiecare
dată m-am simţit ca într-un paradis estival cu
plăceri bucolice. De data aceasta am vizitat
Maine în timpul toamnei, peisajul fiind mai
dramatic şi mai colorat, fiind contrastul
dintre oceanul albastru şi frunzele ruginii.
Au fost citeva zile de vară indiană cu
temperaturi de peste 30 de grade, cu păduri
etalându-şi culorile multicolore în soare.
Am ieşit din Canada, din New Brunswick
călatorind câteva ore într-o sălbăticie de o
frumuseţe unică, printre copaci, cu puţine
localităţi. Primul oraş care ne-a atras atenţia
a fost Portland.
Portland este un oraş subestimat din cauza
concurenţei pe care i-o face un alt oraş cu
acelaşi nume dar situat în Oregon. De fapt
există în jur de 30 de localitati cu acelaşi
nume în USA. Este cel mai mare oraş din
statul Maine, un oraş istoric care deţine un
port vechi şi care atrage peste 3 milioane
de turişti anual, fiind totodată capitala
economică şi culturală a statului american.
Oraşul datează din 1632 dar a luat numele
de Portland de abia în 1786. În acest oraş
5% din locuitori vorbesc limba franceză,
Este un oras cu cărămizi roşii, cu trotuare în
cărămidă şi clădiri înalte din sec 19, cu un
port vechi cu miros de mare şi peşte.
Acest oraş fermecător a atras multi artişti
din New York, Boston şi de pe tot teritoriul
Statelor Unite, instalându-se în uzine
părăsite, fiind destinaţia “Hipsters” sau în
alte cuvinte artişti boemi. Oraşul a devenit
un port de croazieră important.
Aici puteţi descoperi ultima comunitate
de shakeri din lume. Shakerii au fugit de
persecuţiile religioase din Marea Britanie
în sec 18. Din nefericire nu mai există decât
3 persoane în viaţă.
Shakerii sunt protestanţi care îşi manifestă
credinţa cântând şi dansând, de unde şi
numele lor. Mişcarea religioasă a fost fondată
de o femeie, Ann Lee în Manchaster în anul
1747. Fugind de persecuţiile împotriva
grupului său, Mama Lee, cum a fost numită,
se îmbarca pentru America în 1774 cu 8
fideli. Ea spera să trăiască liber în noua ţară
de adopţie. Shakerii propovăduiesc viaţa în
comunitate şi mănâncă împreună, trăiesc
simplu şi asta se vede în arhitectură, dar

MAINE

ei nu refuză progresul ca alte comunităţi
cum ar fi Amish. Ei au construit hambare
rotunde unde ţin fânul, hrănesc animalele,
reciclează deşeurile ca să nu le ardă şi să
polueze. Clădirile lor sunt frumoase şi
originale în acelaşi timp. Shakerii trăiesc
în comunitate, militează pentru egalitatea
în sex, se scoală devreme dimineaţa pe la
ora 4:30 şi muncesc mult, îşi mărturisesc
pactele în public şi duc o viata de celibat. Ei
adoptă copii şi dau permisiunea persoanelor
să asiste la slujba lor, în felul acesta ei
recrutează noi membri. Din păcate nu au
fost decât 5000 de shakeri repartizaţi în
19 comunităţi. Shakerii au răspândit valori
utopice de viata comunitară şi de egalitate.
Mobilierul creat de ei este robust şi simplu.
În 400 de ani Portland a trecut de la statutul
de mic port maritim colonial la unul de cea
mai mare metropolă din Maine.
Oraşul adăposteşte clădiri magnific
conservate ocupate odinioară de figuri
importante. Victoria Mansion, o vilă din
cărămizi roşie construită în 1860 în stilul
renaşterii italiene a fost rezidenţa estivală
a proprietarului de hotel Ruggles Sylvester
Morse.
Wadsworth-Longfellow House vechea
proprietate a familiei poetului Henry
Wadsworth-Longfellow este azi un muzeu
înconjurat de o superbă grădină. Părinţii
poetului au fost: tatăl său un avocat care
a studiat la Harvard şi mama sa, fiica
generalului Peleg Wadsworth, un erou al
Revoluţiei Americane.
Henry Wadsworth Longfellow este un poet
american născut în 1807 a cărui operă este
celebră în Statele Unite. Considerat ca un
poet de referinţă în literatura americană a
scris numeroase poeme sentimentale, cum
ar fi The Song of Hiawatha şi Evangeline,
fiind în acelaşi timp profesor de limbi
moderne la Universitatea Havard. Este
primul care a tradus Divina Comedie a lui
Dante în limba engleză. El a fost studiat la
şcoală de către elevi, fiind o celebritate în
Statele Unite.
Unul dintre poemele sale este Evangeline,
povestea a doi îndrăgostiţi acadieni care au
fost despărţiţi cu forţa. În final, după o viaţă

întreagă de căutări, Evangeline l-a găsit pe
Gabriel în Philadelphia muribund într-un
spital.
Casa Tate construită în 1775 pentru
căpitanul George Tate este una dintre cele
mai vechi case coloniale din împrejurimi.
Tot aici se află Portland Head Light primul
far american comandat de preşedintele
George Washington în 1787, cel mai
fotografiat din Statele Unite. Există cel
puţin 60 de faruri pe coasta Atlanticului în
Maine pentru a ajuta navigaţia.
Începând cu 1950 statul Maine a
fascinat pe canadieni în special pe cei
din Quebec şi Ontario datorita plajelor
superbe, accesibilitatea pe autostrăzi de
calitate, preţuri abordabile şi exoticul, o
combinaţie de case vechi, peisaje mirifice
şi plaje întinse. Maine este numit “statul
vacanţelor” cu sejururi extraordinare, unde
puteţi admira păsarile primăvara, descoperi
o cărare în munţi vara.
Plaja Ogunquit est clasată de Tripadvisor
ca fiind printre primele15 plaje din Statele
Unite.
Cel de al 41 lea preşedinte al Statelor Unite,
George H. W. Bush (1924 - 2018) a avut
o impunătoare casă de vacanţă, cu trei
etaje în valoare de 13 milioane de dolari
în Kennebunk, Walker’s Point. Casa a fost
în proprietatea familiei încă din 1870 fiind
construită de bunicul său. George Bush
şi-a petrecut aici vacanţa pe când era copil
fiind pasionat de golf şi pescuit. Cuplul
prezidenţial a fost un important filantrop
local. Tot aici preşedintele american a primit
pe Francois Mitterand, pe primul ministru
britanic John Major şi pe regele Iordaniei
Hussein. Acesta şi-a petrecut timpul între
reşedinţa sa personală în Houston şi cea din
Maine. Pentru a-şi sărbători cea de a 75-a,
85-a, 90-a aniversare George Bush sărea cu
paraşuta dintr-un elicopter.
În Maine puteţi explora numeroase parcuri
naţionale cum ar fi Acadia National Park.
Statul Maine cu cei 8000 km de litoral
şi coastă oceanică dantelată, a inspirat
scriitorul John Irving. Peste 25% din
locuitorii din Maine au un strămoş francez.
Maine est primul producător mondial de
afine.
În Maine se poate practica “glamping”
ultima modă în materie de vacanţă stilizată.
Glamping este un cuvânt format din

glamour şi camping făcând parte din 2007
din pachetele turistice la modă, deorece
campingul nu este pentru toată lumea. Este
numit şi boutique camping.
Puteţi încerca campingul de lux într-un
amestec de cort şi cabană rustică, cu paturi, o
podea din parchet şi chiar o soba de încălzit.
Aceste mici cabane sunt construite din lemn
şi pânză de cort cauciucat. Preţul este $100
pe noapte şi poate adăposti 2 familii cu
copii. Trebuie să vă aduceţi numai un sac
de dormit şi o pernă, paturile fiind dotate
cu saltele. În plus aveţi la dispoziţie şi un
barbeque, o masă interioară şi una exterioară
şi două scaune adirondack. În interior aveţi
veselă, tacâmuri, detergent, şervetele de
bucătarie şi chiar o mătură. Dacă plouă
puteţi închide ferestrele şi încălzi interiorul.
Nu există însă electricitate ci numai o lampă
rustică. Din păcate instalaţiile sanitare sunt
comune.
Termenul de glamping a fost inventat de
MaryJane în revista USA Today în 2007.
Glamping îţi oferă mai mult comfort şi este
o experienţă de camping unică.
Apelând la un glamping nu mai sunteţi
obligaţi să transportaţi mult bagaj, să faceţi
şi să desfaceţi cortul, să umflaţi salteaua
pneumatică.
Glamping a fost deja popular în Franţa unde
există sate de vacanţă în corturi.
Glamping atrage mai ales familiile tinere cu
copii şi pensionari, fiind mai abordabil ca
preţ decât închirierea unei cabane.

Paulina Popescu,
Kitchener
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TORONTO

Revelioane sunt multe la noi în zonă şi nu era aşa o
problemă de găsit loc cât era problemă de găsit ceva
care să mulţumească pe toţi prietenii noştri pe care
îi aveam în vizită din diferite colţuri ale lumii. Vorbind
de una de alta de revelion, din ce auzisem, se părea
că revelionul de la sala Paradise Banquet Hall din
Concord (Toronto) organizat de Adrian Calagiu se
potrivea pe gustul tuturor. Îmi trebuie cel puţin două
pagini să descriu cum a fost, nu doar acest text scurt:
MÂNCAREA peste orice aşteptare (o combinatie de
mult bun gust între delicat, canadian şi românesc,
peste orice limită de aşteptare), BĂUTURA (am
văzut că erau trei baruri deschise, pline cu de
toate, iar pe masă vinul alb şi roşu plus apa plată
şi minerala au venit non stop, eu am condus, deci
de bar nu pot să vă spun multe), SERVIREA (de
la primirea călduroasă făcută de Adrian Calagiu
împreună cu minunata lui soţie, până la cei doi
ospătari care au fost non stop la masa noastră ca
să nu ne lipsească ceva, totul absolut minunat),
MUZICA (nu cunosc cine este DJ-ul dar ştia bine de
tot ce făcea, nota 20 şi acolo). Adrian, din Canada
până în Texas şi via România încă se vorbeşte de
seara de neuitat! Eu personal, iţi mulţumesc de 1
milion de ori, a fost cu mult peste orice aşteptare, a
fost absolut fantastic! Totul a fost pregătit până la cel
mai mic detaliu. Şi am uitat să zic un lucru deosebit
de important, sala a fost foarte rarefiată, deci nu
s-a dat cantitatea pe calitate! Adrian, se vede că
o faci cu mare profesionalism şi dedicatie! Felicitări
încă o dată! Pentru cei din comunitate care nu aţi
auzit de acest nume, Adrian Calagiu are un MBA în
“Hospitality and Tourism Management” în Canada,
şi lucrează ca Director de Hotel de peste 20 de ani.
Firma prin care oferă aceste servicii profesionale se
numeşte “5Star Event Planning”, iar website-ul este
“www.fivestarepgta.com”. Organizează de 7 ani în
comunitatea românească diferite evenimente cum
ar fi Petreceri, Revelion în Paradis, Romantic NightsValentine’s, colaborează cu asociaţia inginerilor
la organizarea Galei AREC. Deasemenea mai
organizează evenimente private, pentru corporaţii şi
sociale, la cel mai înalt standard de calitate şi bun
gust. Am uitat să precizez de show-ul minunat de la
început de seară! Ceva deosebit, rafinat, adevăraţi
profesionişti.
Gabriela Covaci

AGENDA ROMÂNEASCĂ

O Noapte Specială,
Noaptea de Anul Nou
în Paradis !
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Asociaţia ARTA din
Kitchener
face înscrieri pentru
dansuri populare juniori
Un nou an, un nou început.
Încep înscrierile pentru echipa
de dansuri populare copii a
Asociaţiei ARTA. Repeţiile vor
avea loc vinerea de la ora 7:00
la 7:30 la Şcoala franceză,
345 The Country Way. Vă
rugăm să ne contactaţi pentru
înscrieri la 519 741-8395 sau
prin email:
popescu.arta@rogers.com

Cottage in Blue
Mountain

Ofer spre închiriere cottage în Blue Mountain
aproape de pârtiile de schii şi de Blue Mountain
Village. Cottage-ul are patru dormitoare, trei
băi, şi o bucătărie dotată. Oferim lenjerie de
pat, prosoape, săpun, şampon, etc. Poate
fi văzut pe airbnb: https://www.airbnb.ca/
rooms/31263082?location=The%20Blue%20
Mountains%2C%20ON%2C%20Canada&ad
ults=6&children=2&toddlers=0&home_collect
ion=1&guests=1&s=R6nw_7ZM.
Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la 416
937 6152 sau să ne trimiteţi un email la:
pic_bogdan@yahoo.ca

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

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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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

ANGAJEZ

“Angajez General Helper/Driver/Mover-experienta in
renovari 16-20 Dolari pe ora Flexible hours.
Sunati la 416 828 9064”.

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.
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

THIS MONTH SPECIAL

2010 HONDA
ACCORD ($7999)
Financing,
Safety,
E-Test, Certified, Dual
A/C, Warranty, Very
Clean,
Aluminum
Rims, Fog Lights,
Tinted
Windows,
Heated
Seats,
Leather Seats, DVD,
Navigation,
Heated
Mirrors, Bluetooth.

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

PSALMUL CRESCĂTORULUI DE STELE
Pe unde-s cu opt strune chitarele, azi du-mă!
Spre-un continent Vivaldi,-s catarg de zări flămând.
Cum porți dumnezeirea pe-altar fragil de humă,
Din netrăite lacrimi fântânii suflet dând?
Jur împrejur, ca focul cumplit în ispitire,
Mă-mbracă-n stih stiharul înaltelor stihiri.
Păduri voievodale Te-ntâmpină ca Mire,
Magdalenând lumina din nard de trandafiri.
Dând buchii-ntregi văpaia, aripi să aibe cerbul,
Te-ascunzi în dorul morții, și-o prinzi în trup, ca nadă.
Tu cine ești, Iubire? Fără trecut Ți-e verbul,
C-a fi e-n toate fire, fiindului livadă.
- Sunt crescător de stele, din lut le știu aroma...
De n-aș fi Eu, Iubirea, tu cui i-ai mai fi Toma?

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).

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

