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NATHALIE
MARGA LUCA
nominalizată în
România pentru
Liderii anului 2018 în
muzică pentru copii

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

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,
Kitchener, Suite #206

Dr.Paul Sofrone
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ZIUA FEMEII

Românca de 15 ani Emma Neagu a inspirat comunitatea românească din
GTA în ultimii ani cu povestea ei plină de curaj, tenacitate şi rezilienţă. E
rândul comunităţii să o inspire şi să o susţină pe Emma, acum când lupta
ei continuă! Sunteţi invitaţi să participaţi la un eveniment inedit organizat
colectiv de comunităţile româneşti din GTA intitulat “Pentru Emma, Cu
Dragoste” (For Emma with Love), o celebrare prin muzică, care are nu
numai scopul de a da posibilitatea comunităţii să îşi exprime dragostea şi
sprijinul pentru Emma dar în acelaşi timp şi de a strânge fonduri pentru ea
şi familia ei.

în Windsor, London şi
Kitchener

Stomatologie generala pentru adulti si copii.
Oferim intreaga gama de servicii dentare:
diagnostic si tratatment complet, plombe
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays,
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv
pe implanturi), tratament orthodontic,
tratamente de canal, etc. Urgente si
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru
programare la

519-578-9670.

ROCARGO EXPRESS
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TRANSPORT COLETE
Canada - România

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm
Titular permis de Quebec

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
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www.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări
voiaj
Vacan�e
Viorica

514-799-7397

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

Raţiune
şi minţire
Cel mai frumos ne minţim pe noi înşine.
Oamenii se mint mult, mai ales femeile, care
au nevoie de o imagine atent recondiţionată.
Se spune că în oglindă vedem ceea ce vrem
să vedem, nu ceea ce suntem cu adevărat.
Este şi motivul pentru care femeile tind
să se aşeze cam în aceeaşi poziţie veşnic,
atunci când se uită în oglindă – e un reflex
salvator. Dacă vă studiaţi, veţi vedea că,
atunci când ne holbăm la noi însene din
lateral, ne întoarcem întotdeauna întrun singur sens – la stânga sau la dreapta,
fiecare cum ne-am obişnuit.
Găsesc multe foste colege de liceu sau
facultate pe Facebook şi, la nouă din
zece, mă mir că nu s-au schimbat aproape
deloc. Plouă cu wow-uri la Comments, ne
mirăm toate cum am rămas noi netede şi
slăbănoage, una mai frumoasă ca alta. Dar
când ne întâlnim în carne şi oase, constat că
acolo e muuult mai multă carne decât oase.
Tindem să ne înfigem pe Facebook poze
vechi sau prelucrate în Photoshop. Ne
consolăm la gândul că self-esteem-ul are
de câştigat. Trebuie să ne vedem mai slabe,
mai frumoase şi mai stilate decât suntem, ca
să avem curajul de a insista, de a deschide
uşi, de a cere ceva ce până mai ieri nici nu
ne trecea prin cap că am putea obţine.
Exista şi reversul. Femei care arată superb

se văd în oglindă ca nişte mume ale
pădurii, ale tufei şi-ale savanei, nu le poţi
convinge cu niciun chip că, la 1.75 înălţime
şi 52 de kile, nu sunt grase. Daca le spui
fraza multrâvnită “nici fund nu mai ai”,
ele nu se gândesc nicio clipă că au ajuns
aschilopatele cartierului, ci că trebuie să-şi
pună implanturi fesiere, să fie mai bombate.
O femeie suplă se uită în oglindă şi vede o
femeie durdulie. Un bărbat grăsan se uită în
oglindă şi vede un bărbat suplu, cu pătraţele
pe abdomen. Femeile cred că barbaţii le
părăsesc pentru că sunt prea grase. Bărbaţii
cred că femeile îi părăsesc pentru că nu le
satisfac sexual. Adevărul e pe la mijloc(ul
nonsensului), în sensul că şi bărbaţii, şi
femeile îşi părăsesc partenerii fiindcă s-au
amorezat de altcineva.
Nimeni nu ne minte mai frumos decât o
facem noi înşine, cum spuneam. E uşor
să minţi o persoană pe care o cunoşti atât
de bine, de-aia ne este la îndemână să ne
ascundem de noi. De alţii, e mai greu.
Oglinzile din cabinele de probă slăbesc
şi micşorează, de-aia se spune că femeile
le adoră. Din aceleaşi motive – fiindcă
micşoreaza totul, dar totul! – bărbaţii urăsc
oglinzile din cabinele de probă…
Simona Catrina

CĂRŢI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ
Scriitori, poeti romani,
Bilblioteca publica din Kitchener (KPL) nu mai are colectie de cărţi în limba
română. Biblioteca a scos din circulaţie toate cărţile româneşti şi acum ne
străduim să obţinem fonduri. Se primesc donaţii de cărţi dar nu mai vechi de 5
ani. Puteţi să ne donaţi câte 1-2 exemplare din opera dvs pentru cititorii români
din Kitchener-Waterloo? Va mulţumim.
Paulina Popescu, Asociaţia ARTA din Kitchener

Reflectii Canadeze

Raul Dudnic

Spaima
de imigranţi

Prin luna noiembrie, Ministrul
federal al Imigrației, Ahmed Hussen,
ne anunța că în urmatorii trei ani
Canada se pregătește să primească
un milion de imigranți. Un milion!
Facebook-ul a explodat, Trudeau
a fost trimis în flăcările iadului,
și twitterul s-a înroșit de la atîtea
ciripeli. Un milion! Adică 1 urmat de
șase zero-uri! Na bine, amu că ne-am
ogoit o țîră, cum zice ardeleanul, să
purcedem la o analiză superficială.
Un milion pe trei ani, înseamnă, în
medie 333, perioadă 3 per anuum.
În 2018 au sosit 303 mii imigranți. În
2017, 272 de mii, în 2016 323 de mii.
Deci, nu sîntem așa de departe de
cifrele anilor precedenți. Interesante
sînt însă alte cifre: dacă în 1972 în
Canada 6,6 cetățeni lucrau pentru a
întreține un bătrîn, în 2012 doar 4,2
lucrau pentru respectivul bătrîn,
iar prevederile pentru anul 2036
arată că doar 2 canadieni vor lucra
pentru a întreține un pensionar. De
unde această problemă? E vorba
de natalitate. În prezent 75% din
creșterea populației Canadei se
întîmplă prin procesul de imigrare.În
anul fatidic 2036, această creștere va
fi asigurată în procent de 100% prin
imigrație. Gata cu cifrele.Revenim la
spaima de imigranți. Ce m-a frapat

în polemicile din media socială a
fost faptul că români de-ai noștri,
proaspăt emigrați combăteau de zor
sus amintita măsură. Întîi și întîi de
toate respectivii confundau imigranții
cu refugiați. Așa credeau domniile
lor că ne vor invada refugiații.Cînd
lucrurile s-au lămurit și dînșii s-au
mai potolit, și-au amintit de zilele
în care așteptau cu sufletul la gură
răspunsul Ambasadei Canadei de la
București vizavi de viza de intrare în
Canada. Adică exact momentul acela
de transformare din simplu cetățean
în emigrant-imigrant. Am spus toate
astea pentru a trage un nou semnal
de alarmă (al 17-lea, dacă am ținut
bine socoteala) referitor la știrile false
și tendențioase. Și la tentația de a citi
doar capul știrii sau doar primul
paragraf, și la tentația de a citi așa
zise știri de pe site-uri dubioase,
croite cu scopuri clare de manipulare
a minților slabe. Data viitoare vom
vorbi despre acea știre dovedită falsă
care spune că un refugiat primește
3874 dolari lunar în comparație cu
circa 1200 ai unui pensionar.

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora
11:30am şi se reia luni la 12pm, marţi la 10pm, joi la 7am, vineri la 4am.
pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

ROM-CAR is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative

mcarabas@gmail.com
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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Misiunea
Sf.Maria
și
Sf.Brâncoveni,
din Kitchener, a avut bucuria de a primi
binecuvântarea
Sf.
Maximovici,
prin
aducerea brâului și a unor părticele din
moaștele sfântului, de către episcopul
nostru, Irinee Rochon. Cu binecuvântarea
episcopului, a urmat o agapă frățească, cu
bunătăţi pregătite de doamnele din parohie.
Mulţumim tuturor celor care au participat, dar
și celor care au fost cu gândul alături de noi!
Vă aşteptăm cu dragoste creștinească și la
următoarele evenimente care vor avea loc în
comunitatea noastră!
Comitetul Parohial al Misiunii
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Zi de sărbătoare la Misiunea Sfânta Maria şi Sfinţii Brâncoveni

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

TORONTO

Renumitul desert Mozart

Filmul AMADEUS, câştigător al multor
premii de renume, se întoarce cu
orchestra și cor pe marele ecran.
Dacă ați văzut filmul, vă veți aminti de
această scenă: un eveniment elită la
curtea vieneză pentru a primi pe tânărul
şi multi talentatul Mozart, cu o scenă de
urmărire în jurul unor mese de deşerturi,
în timp ce același Mozart - nu aşa de
rafinat după cum ar fi sugerat muzica
lui – îi face curte iubitei sale Constanze.
Această scenă iconică de la Amadeus
are loc într-o cameră plină de la podea
până la tavan, cu unele dintre cele mai
delicioase deserturi vreodată capturate
pe film. Filmat la scară grandioasă de
către regizorul legendar Milos Forman,
deserturile de la Amadeus reprezintă
un motiv semnificativ pentru care filmul
a luat un Oscar. Deserturile apar pe
ecran în detalii atât de somptuoase ca
și în sălile palatului împăratului Iosif sau
în sălile regale de operă care găzduiesc
capodoperele lui Mozart. Designul și
prezentarea lor adaugă la experiența

senzorială totală a acestei povestiri
epice, împerechind cea mai frumoasă
muzică scrisă vreodată cu dulciuri pe
care cine vede filmul aproape poate că
să şi le guste.
Cele mai memorabile dintre aceste
deserturi fac prima lor apariție cam la
jumătatea filmului. În timpul unei întâlniri
cu soția naivă și bine întenţionată a
lui Mozart, înainte de a-și dezvălui
intențiile sinistre, Salieri îi oferă desertul
capezzoli di Venere sau așa cum este
cunoscut în limba engleză sfârcurile lui
Venus.
Numit după zeița romană a dragostei,
această delicateță italiană este o trufă
cu brandy și pure de castane, acoperită
într-o cochilie de ciocolată albă care
are în vârf un “sfârc” de ciocolată. Acest
desert este încă destul de popular
în Italia și Austria, de regulă servit la
botezuri sau la sărbătorile de Ziua
Îndrăgostiților.
Aceste trufe gustoase pot fi găsite la

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

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

cofetăriile
cu
profil
italian
sau vienez, iar
acest februarie
este momentul
perfect pentru
a le încerca.
Imediat după
Ziua Îndrăgostiților, „Amadeus
Live”
va
fi
prezentat
la
Centrul Sony,
cu o orchestră simfonică live și un cor
care interpretează cele mai celebre
lucrări ale lui Mozart în sincronizare cu
filmul. Richard Kaufman va conduce
Orchestra Simfonică și Corul Amadeus
în timp ce filmul va fi proiectat pe un
ecran masiv de înaltă definiție. Această
productie „Amadeus Live” permite
publicului din Toronto să experimenteze
opulența deserturilor austriace de curte
în toată măreția lor. Promite să fie o
sărbătoare a tututor simţurilor!

Amadeus Live la Centrul Sony: Joi
Februarie 21 și Vineri Februarie 22 la
ora 7:30 PM.
Bilete sînt în vânzare la sonycentre.ca
(http://sonycentre.ca)
Concertul “Amadeus Live” este
prezenat de Centrul Sony și Attila Glatz
Concert Production.
Articol a fost scris de Michael Albert
from Attila Glatz Concert Productions.

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
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TORONTO

PICNICUL DE IARNĂ

INVITAȚIE la Picnic!
Sâmbătă, 23 Februarie 2019, începând cu orele 11:00 a.m., Biserica “Sfinții
Patruzeci de Mucenici” din Aurora vă invită la Picnicul de Iarnă ce va avea loc la:
Simeon Park Magna, 13190 Woodbine Ave, Gormley, ON L0H 1G0
Așa cum se obișnuiește la evenimentele organizate de biserica noastră, și
de această dată, vă așteptăm să aducem Rugăciune de mulțumire Bunului
Dumnezeu pentru toate și să ne bucurăm împreună cu dragoste frățească la
ospăț mare cu bucate și băuturi alese! Vă așteptăm cu drag!
Pr. Florian Ene (647-338-6077)

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!

-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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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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Sâmbătă, 9 februarie s-a desfășurat în Kitchener
tradiționala Cină Vânătorească organizată de Asociația
,,Vulturul” în conlucrare cu Parohia ortodoxă română
,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Au participat cca 200 de
invitați din toată provincia Ontario, fiecare bucurându-se
de bucate vânătorești bine preparate, muzică, voie bună și
socializare. Cu nădejdea că evenimentul a plăcut tuturor,
vă mai așteptăm cu drag și anii viitori.
Pr. Iulian Stoica
Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Kitchener
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CINA VÂNĂTORILOR 2019
din Kitchener
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Formă maximă! Ai o vitalitate
de invidiat şi un moral de zile mari.
Dragoste: Este posibil să apară o nouă
legătură, care, chiar dacă nu va fi de
durată, se anunţă plină de pasiune.
Financiar: Există un risc de pierdere.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu îţi dă motive de
îngrijorare. Dragoste: Posibil ca unele
probleme din trecut să se menţină şi acum,
dar în loc să treci în revistă doar ceea ce
nu ai, n-ar fi mai bine să te bucuri cu ceea
ce ţi se oferă? Financiar: Vei încasa sume
de bani mai mari.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Eşti predispus la viroze și gripă.
Dragoste: Chiar dacă nu-ţi convine modul
partenerului de a relaţiona cu tine, poţi
găsi cuvinte mult mai diplomate pentru
a-i atrage atenţia. Financiar: Ai suficienți
bani cât să te simți bine, ba chiar apare şi
o ocazie de sărbătorit.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea ta depinde foarte
mult de vreme. Frigul și cenușiul zilelor
de iarnă îți pot afecta psihicul. Atenție
însă și la ghețuș! E vremea căzăturilor!
Dragoste: Fi răbdător, dar dacă te simți
sufocat și presat în relație, cere o pauză.
Financiar: Situație financiară destul de
liniștită. Se recomandă totuși prudență la
cheltuieli.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă urme în organism,
deci încearcă să ai mai multă grijă de
tine şi să nu te mai agiţi de la orice fleac.
Dragoste: Mândria şi încăpăţânarea nu-ţi
sunt deloc de folos. Financiar: Banii sunt
punctul forte acum și ai parte de un noroc
de zile mari.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai mai multă grijă de nervii
tăi, orice exces lasă urme. Dragoste:
Este vremea schimbărilor în viața
sentimentală, nu mai poți merge pe
aceeași linie ca înainte. Financiar: Banii
au rolul de a aduce un plus de bucurie în
viața ta, pentru că îți cumperi ceva mult
dorit.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Un moment de neatenție poate
avea urmări neplăcute asupra stării tale
de sănătate. Dragoste: Viața de cuplu se
desfășoară pe un teren pașnic, echilibrat,
așa că poți spune, cu mâna pe inimă, că
totul e bine. Financiar: Bani ar fi, dar așa
cum vin, așa se și duc. Mai restrânge din
cheltuieli, te vei simți mai în siguranță.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Deși nu apare nimic care să
atenteze la sănătatea ta, un singur aspect
rămâne totuși sensibil: contactul cu lumea
și riscul de răceală. Dragoste: Posibil să
fi atras de (alt)cineva şi încerci marea cu
degetul. Financiar: Banii sunt pe un nivel
calm, dar nu vine nimic în plus.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21dec.)
Sănătate: Nu se petrece nimic nou în
planul sănătății. Dragoste: Ești visător şi
ai impresia că totul e frumos în viața ta
sentimentală, dar nu cumva te amăgești?
Financiar: Banii au o tentă oficială posibil să semnezi un contract ce va avea
efecte pe termen lung.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nesiguranța de pe anumite
planuri ale vieții are urmări și asupra
sănătății tale, mai ales cea psihică.
Dragoste: Poţi fi sigur pe relaţia ta, nimic
nu intervine ca să vă strice atmosfera
calmă și tihnită. Financiar: Pune ceva mai
mulți bani de-o parte, nu se știe niciodată.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Evită în mod special excesele,
mai ales cele alimentare. Dragoste:
Suferinţele din dragoste fac parte din
peisaj, însă dacă nu te simți valorizat în
relație, discută neapărat cu partenerul.
Financiar: Deşi vei avea bani mai mulţi,
va trebui să îi cheltui cu prudenţă,
deoarece şi facturile vor fi mai mari şi
mai multe.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simți mai obosit ca de
obicei. Stresul este o cauză posibilă, dar
nu neglija o vizită la medic. Dragoste: Nu
te aştepta la miracole în privinţa iubirii,
trebuie să te descurci mai mult singur,
fără cineva alături. Financiar: Banii se
adună mai lent acum.
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KITCHENER
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

SĂNĂTATEA ȘI INDICELE GLICEMIC
Românii
sunt
printre campionii
la diabet și la
prediabet.
Trebuie
să
reprogramam
obiceiurile
alimentare!!! Dar
cărui roman nu îi place pâinea???
De aceea, as dori sa va explic puțin
ce înseamnă indicele glicemic. Acesta
este un factor foarte important pentru
cei care sunt suspecți de a avea
rezistenta la insulină sau diabet.
Indicele glicemic (IG) este viteza cu
care un aliment descarcă cantitatea
de zahar pe care o conține în sânge,
în circulație. Alimentele se împart în 3
categorii:
- alimentele cu IG mare, peste 70
(cartofii prăjiți 95, făina albă de grâu și
pâinea albă 85, bere 110, orez alb 85,
zahăr 100, etc)
- alimentele cu IG mediu - intre 56 și
69 (pâine din quinoa 50, paste din grâu
integral 50, pâine pumpernickel 45 etc)
și
- alimentele cu IG scăzut - mai mic de
55 (faina de cocos 35, pâine cu cereale
germinate 35, fasole albă și neagră
boabe 35, etc)
Deci, în momentul în care consumam
alimente cu IG crescut, pancreasul va

intra în stare de urgenţă, va începe să
pompeze insulina, după care insulina
ia excesul de zahar pe care îl avem în
sânge și îl transformă în energie sau
îl transformă în grăsime și automat la
fel cum glicemia a crescut, cu aceeași
viteza va și scădea, iar persoanele vor
intra într-o hipoglicemie.
După care, exista alimentele cu IG
scăzut care vor descarca în sânge mult
mai lent cantitatea de zahar pe care
o conțin, și automat pancreasul nu va
intra în acea stare de urgenţă având
timp să utilizeze acest zahar ca să-l
transforme în energie.
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

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

COLUMBIA

ţara smaraldelor şi a 50 de nuanţe de verde

Columbia, o ţară fabuloasă cu locuri secrete,
autentice ale planetei a devenit una dintre
cele mai puternice ţări din America Latină.
Este în acelaşi timp o mare biodiversitate,
ţara fiind acoperită de munţii Anzi şi de
Amazon. A călători în Columbia înseamnă
a parcurge patru ecosisteme într-o singură
ţară. Este o ţară scăldată de două oceane
unde trăiesc 20% din păsările exotice ale
planetei şi unde se găsesc cele mai frumoase
smaralde din lume. Columbia este o ţară
extrem de variată, cu oraşe cochete, coline
verzi, munte, junglă, litoral care se afirmă în
circuitul turistic mondial.
Am zburat de la Toronto cu Airtransat,
zborul durând 5 ore şi jumătate iar
biletul find în jur de $550. Am rezervat
apartamentele prin Airbnb iar preţul pe
noapte fost în jur de $50. Am fost surprinşi
să plătim $88 viza de intrare în Columbia,
pe care o plătesc numai candienii, ceva nou.
Peste 6,5 milioane de turişti au vizitat
Columbia în anul 2017, cifra cea mai
ridicată din istoria turismului columbian,
datorită noilor condiţii de securitate şi
îmbunătăţirea infrastructurii. Columbia a
devenit o ţară sigură din punct de vedere al
securităţii dar trebuie să iei nişte precauţii.
Peste tot casele sunt protejate de sârmă
ghimpată. Unii turişti vin aici pentru
prostituţie şi turism de lux cu minore,
majoritatea de origine venezueleană. Există
cataloage cu copile prostituate.
Muzica columbiana: salsa, eternul
reggaeton, champeta este ca şi populaţia
Columbiei, frenetică şi pasionată. Veţi găsi
lecţii de salsa şi concerte gratuite la toate
colţurile de stradă.
Spaniola vorbita de ei este specială şi este
probabil unul dintre cele mai bune locuri de
a învăţa această limbă.
Există o inegalitate între clasele sociale,
prezenţa drogurilor şi spălarea banilor.
În Columbia sunt acum 13 milioane de
persoane care trăiesc în sărăcie şi 4 milioane
de oameni care se zbat în sărăcie extremă.
Columbienii emană căldură umană şi o

bucurie de a trăi, fiind primitori, politicoşi,
pacifişti, deschişi, optimişti, un exemplu
de spirit latino. Locuitorii sunt fericiţi să
întâlnească călători care vizitează ţara lor.
Nu degeaba 87% de columbieni se declară
fericiţi. Vânzătoarele folosesc câteodată
formule surprinzătoare pentru a mulţumi un
bărbat pentru cumpărături cum ar fi “Gracias
mi amor”. Amabilitatea columbienilor este
legendară în America de Sud. În partea de
nord mai ales în jurul Cartaginei, populaţia
este neagră sau metisă.
Leonor Espinosa este şefa culinară cea mai
celebră din Columbia care a are un show
televizat transmis în toată America de
Sud. Restaurantul său din Bogota dedicat
bucătăriei columbiene este considerat ca
“un must“ gastronomic de New York Times.
Specialităţile locale sunt delicioase: arepas,
tamal orez, legume, pui, coapte într-o frunză
de palmier. “Menu del dia” meniul zilei o
supă, un fel de mâncare cu carne şi un suc
costa în jur de 4$ US. Limonada de coco
este un amestec de suc de lămâie cu lapte
de coco. Arepa este un fel de scoveargă
din mămăligă care fie că este prăjită în ulei
sau coaptă la cuptor, un simbol a bucătăriei
columbiene care se consumă toată ziua şi
se mănâncă cu unt sau dulceaţă. Poate fi
umplută cu brânză, şuncă sau carne tocată.
În Bogota se consumă supa ajiaco, realizată
din cartofi şi o iarbă aromatică columbiană
la guasca.
Traficul rutier este catastrofic, este o
aventură să traversezi străzile, pentru că
maşinile nu opresc nici pe verde şi nu au nici
un respect pentru pietoni, iar infrastructura
este în stare deplorabilă. Zgomotul este un
flagel în America de Sud care te deranjează.
Dar cu cât zgomotul este mai puternic cu
atât oamenii sunt mai fericiţi. Nu mi-a
plăcut poluarea generată de maşini vechi.
Ciclismul este al doilea mare sport în
Columbia după fotbal. Primul cadou pe
care un părinte îl oferă copilului său este
o bicicletă. Ciclismul este parte integrantă
din starea socială a ţării. Totul a început
în 1951 cu crearea
turului
Columbiei,
care a devenit o
sărbătoare populară.
Există
numeroase
piste pentru biciclete.
În Columbia există
centre
comerciale
ultra high-tech şi
mulţi
bani.
Am
intrat într-un centru
comercial în Bogota
unde la intrare ne-a
întâmpinat un soldat
cu un câine şi ne-a
controlat bagajele.
Există
diferite
carnavaluri
în
Columbia,
o
panoramă a culturii,
muzicii
miturilor
si legendelor. Dacă
francezii se laudă
cu vin şi brânză,

columbienii au salsa şi muzică. Toată
lumea ştie să danseze salsa sau vallento,
cumbia. Cali, un oraş din Columbia este
capitala mondială a salsei. Salsa face parte
integrantă din viaţa de fiecare zi pe stradă,
în magazine, restaurante.
Gabriel Garcia Marquez (1927-2014) este
un autor columbian cel mai cunoscut în
America Latină care a primit premiul Nobel
pentru literatură în 1982. Este unul dintre
autorii cei mai importanţi şi mai populari
ai secolului 20, fiind comparat adesea
cu Rableais, Cervantes şi Victor Hugo
pentru dimensiunea sa monumentală. A
publicat romanele Un veac de singurătate
1967, Cronica unei morţi anunţate 1981 şi
Dragostea în vremea holerei 1985. Numele
său este legat de realismul magic abordând
teme ca solitudinea, puterea, dragostea,
dorinţa, decandenţa, violenţa şi moartea.
Smaraldul este simbolul dragostei şi al
speranţei constituind una din bogăţiile
Columbiei care este primul producător
mondial de pietre preţioase. Columbia cu
producţia sa de 55% devansează Zambia,
Brazilia, Rusia şi Madagascarul. Smaraldul
columbian este pur şi are o culoare
incomparabilă. Calitatea smaraldelor se
bazeaza pe culoare, puritate şi mărime. Un
smarlad de 20 de karate valorează 500.000
de dolari pe piaţă.
Legenda Eldorado, “omul aurit” povesteşte
că în cursul unei festivităţi, un rege se
acoperea cu pudră de aur şi apoi se arunca
în lacul Guatavita. În timpul secolului 16
europenii credeau în existenţa unui loc de
o mare bogăţie conoscut sub numele de
Eldorado, dar acest loc nu a fost niciodată
găsit. Când exploratorii spanioli au pus
piciorul în America de Sud au auzit
despre un rege care la sosirea lui pe tron
se ocoperea cu aur şi se scălda în acest
lac sfânt pentru a face plăcere zeului din
lac. Spaniolii au încercat să golească lacul
Guatavita în 1545 şi au descoperit sute de
bucăţi de aur. Într-adevăr conchistadorii au
plecat de pe teritorul Muisca cu 770 kg de
aur şi 2000 de smaralde.
Comerţul străzii face parte din imaginea
Columbiei oamenii fiind inovatori şi dotaţi
pentru comerţ. Pe plajă eşti hărţuit de tot
felul de vânzători ambulanţi cu mâncare,
apă, pălării, rochii, pantofi, bijuterii,
fructe, îngheţată, cafea. Poţi să îţi iei şi
tensiunea pentru preţul de un dolar. Atenţie
prin magazine nu vi se dă restul deşi sunt
pancarde peste tot în care se menţionează
“fiecare bănuţ contează”. Este prima

dată când cineva a încercat să ne înşele.
Taxiurile au preţuri pentru turişti şi pentru
locali. Există şi muzee cu preţuri pentru
turiştii străini.
Există o invazie de taxiuri galbene mici
şi agresive în căutarea clienţilor devenind
chiar obositoare, oprind la tot pasul,
claxonând strident ca să îţi atragă atenţia.
Ţara este curată, mai ales Bogota, şi poţi
vedea femei care mătură în faţa porţii,
deşi după cinci minute praful va reveni la
loc. Nu prea vezi gunoaie aruncate pe la
marginea şoselei. Am văzut însă şi câini
vagabonzi pe străzi.
Columbia este cel mai mare producator de
cafea arabică din lume, fiind considerată ca
una dintre cele mai bune cafele din lume.
Mândria naţionala a Columbiei, cafeaua,
reprezintă 20% din exportul columbian.
În Columbia cafeaua se numeşte tinto şi
se bea cu zahăr. Există vânzători cu termos
care vând cafeaua în mici pahare de plastic.
Principalele mărci de cafea sunt Sello Rojo,
Aguila Roja, Oma, Juan Valdez, Quinidio,
Matiz, Don Elias. Cafeaua este cultivată pe
cele trei lanţuri de munţi până la 2300 metri
altitudine. Plantele de arabica sunt sensibile
şi cresc bine într-un climat blând. Arborii de
cafea sunt acoperiti de flori de cireşe verzi
şi roşii şi pot fi recoltaţi de două ori pe an.
Columbia este principalul producător de
cocaină din lume, plantaţiile ilicite crescând
cu 17% în 2017. Lupta împotriva drogurilor
se înscrie în declaraţia “razboiul contra
drogurilor” a lui Richard Nixon în 1971.
Traficul de droguri a adus lui FARC (Forţele
armate revoluţionare din Columbia) peste
un miliard de dolari anual. Columbia a fost
cunoscută ca simbolul violenţei organizate.
Columbia este o ţara coruptă, 2200 persoane
au fost condamnate pentru corupţie. Deşi
bogată în petrol, minerale şi pietre preţioase
Columbia este după Haiti şi Honduras ţara
cu cele mai mari “contraste sociale” de pe
continentul american, sărăcia atingând 17%
din cei 49 de milioane de locuitori. 40% din
bugetul ţării a fost delapidat în războaie şi
datorii. Salariul mediu în Columbia este de
$526, adică 6310$ pe an. Columbia este a
treia putere economica din America de Sud.
Romul în Columbia este bun şi ieftin Ron
Viejo de Caldas, Ron Tres Esquinas et Ron
Medellín Añejo. Colombienii îl consumă
pur sau amestecat cu Coca Cola. La chica
este o băutura din porumb şi zahar.
Va urma
Paulina Popescu,
Kitchener
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TORONTO

Pregătiri intense pentru Sfântul Valentin
la şcolile de limba română (Secord PS
şi West Glen JS) din Toronto. Copiii
se pregătesc să celebreze iubirea, cu
inimioare şi mesaje pentru cei pe care,
evident, îi iubesc.
Drept pentru care, i-am întrebat: “Ce
este iubirea?” Şi iată răspunsurile lor:
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Sfântul Valentin la şcolile de limba română
(Secord PS şi West Glen JS) din Toronto

“Iubirea este când primesc pupici” zice
Bianca. De aceeaşi părere sunt şi Rafael
şi Darius: “Iubirea este când mami mă
pupă”. “Iubirea este când mami îmi
citeşte” zice Victor. “Iubirea este când
mami mă ia în braţe” (William), “Iubirea
este când mami aduce ciocolată”
(Emily), “Iubirea este când faci biscuiţi
cu alţi oameni” (Sarah), “Pentru mine
Iubirea este mama” zice Lucas, ca şi
Sara, dealtfel, care, foarte fermă (deşi
cu febră) a răspuns: “Mama-i Iubire”.
“Iubirea este familia” (Andrew) “Iubirea
este când bunica mă ajută şi mă
iubeşte” (Rebecca), iar Luca este ferm
convins că “Iubirea este când alergi şi
te joci”.
La cât mai multă iubire vă dorim.
(colectivul claselor de limba română de
la Secord PS şi West Glen JS)

TORONTO

NATHALIE MARGA LUCA
nominalizată în România pentru
Liderii anului 2018 în muzică pentru copii

Itsy Bitsy este radioul care aduce
Bucurie în familiile românilor
de oriunde din lume. Spun asta
pentru că de curând a fost lansată
aplicaţia “Itsy Bitsy”, care te ajută
să poţi accesa radioul de la un click
distanţă.
Itsy Bitsy oferă un mediu sănătos şi
sigur pentru copii, face educaţie prin
joc şi răspunde cerinţelor şi nevoilor
educative ale copiilor din perspectiva
creativităţii,
accesibilităţii
şi
atractivităţii,
interactivităţii
şi

siguranţei educaţionale a copiilor. În
acelaşi timp, Itsy Bitsy ajută părinţii
să înţeleagă importanţa lor în viaţa
copiilor şi că educaţia copiilor
începe cu educaţia lor ca părinţi, îi
ajuta cu tips & tricks de parenting, cu
recomandări de petrecere a timpului
liber, cu programe relaxante.
În fiecare an, Itsy Bitsy organizează
o Gală: “Lideri pentru Lideraşi”
unde premiază liderii care au avut
o contribuţie semnificativă în viaţa
copiilor sau a părinţilor în diverse

domenii. Anul acesta au fost aleşi
Lideri din zece domenii, printre
care şi Muzică pentru copii, unde,
alături de Eduard Jighirgiu şi Dana
Nalbaru, a fost nominalizată şi
Nathalie Marga Luca (din Toronto).
Chiar dacă Trofeul a rămas în
România, noi suntem mândri că în
comunitatea noastră există Lideri
care şi-au pus ca ţel dăruirea. Pe
Nathalie o avem alături de Rainbow
Children’s Club, locul unde copiii

românilor din comunitate ţin legătura
cu limba materna prin muzică, şi tot
pe Nathalie o avem pe canalul de
YouTube “Cântece şi poezii pentru
copii – CriCriCri” unde îşi dăruieşte
o parte din suflet prin cântec. Care
pui de român nu a fredonat măcar
o dată în viaţă “10 degeţele”, sau
“Fructele”, sau “Chipul meu”?!
Felicitări Nathalie, şi…la cat mai
multe premii !!!
Agenda Românească
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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

ANIVERSARE
Teodor Ioan Vasile Ene
Cu emoție și bucurie
întâmpinăm venirea pe
lume a pruncului Teodor
Ioan Vasile Ene, un mare
dar și binecuvântare de la
Dumnezeu pentru familia
Preotului Florian și a
preotesei Carmen Ene. Îi
dorim să crească frumos
și sănătos, să fie creștin
de nădejde și sprijin pentru
părinți.
La mulți și fericiți ani!

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

ANGAJĂM 2 ŞOFERI

cu maşină proprie
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru zona
Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 7-9 ore,
iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 2200-2400
dolari pe lună)

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

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

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

ANGAJEZ

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

THIS MONTH SPECIAL
2012 Kia Optima
LX ($8599)
Financing, Safety,
E-Test, Certified, A/C,
Warranty, Rust Proof,
No Accident, New
Breaks All Around,
Power Windows,
Heated Seats, Power
Seats, Car Proof, New
Michelin All Season
Tires, Aluminum Rims.

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.

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

Fiul risipitor

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
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Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

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

Ceața prin văi se ridică:
Tată, mi-e noapte,Tată mi-e frică!
– Nu se mai vede drumul acasă?
– Lumina-i ruptă, inima roasă.
Punțile toate s-au frânt sub dorul
de mine însumi , risipitorul.
Ceața din munte viclean coboară
pe lângă moară, pe lângă moară…
Nu în părere se-aud cocorii?
– Ba da, cu ceață te-nșală norii…
– Unde ești, Tată – nerisipit rămas
cu mult mai aproape ca propriul meu glas?
Doare tăcerea, dar eu tot te strig:
De Tine mi-e foame și, tare mi- frig

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

Dumitru Ichim
Kitchener

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

