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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa, Newmarket, Aurora, Hamilton,Brantford,Milton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, London, Windsor, Ottawa, Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Sâmbătă 2 martie - Moşii de Iarnă * Sâmbătă 9 martie - Sf. 40 de Mc. din Sevastia * Luni 11 martie - Începutul Postului Mare *

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
14 Martie 2019

Anul XII - Nr.270
28 Februarie 2019

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

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.

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

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec
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În noaptea de sâmbătă spre 
duminică (10 martie 2019), 

ora 02:00 va 
deveni ora 
03:00. “Se va 
da ceasul cu o 
oră în faţă”. 

SE SCHIMBĂ ORA ANDREI FEHER
Noul director 

artistic și muzical al 
orchestrei simfonice 

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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

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

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

adrianflorea3@gmail.com

ROM-CAR is looking to
HIRE A MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

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!

Ghidul micului
sinucigaş 

cretin

Mi-a fost dat sa vad oameni care au gusturi 
bune in materie de sinucideri. Caderi de pe 
zgiriie-nori, otravuri fine, vene decupate in 
bai de marmura neagra, supradoze la moda.
Am vrut sa va vorbesc mai intii despre 
African Lion Safari, in general – o 
rezervatie fascinanta din apropiere de 
Toronto, unde poti intra cu masina si ai 
ocazia sa-ti alimentezi fanteziile reprimate, 
de aventurier prin savana (ceea ce n-ai sa 
fii cite zile-oi avea, probabil). Animalele 
umbla libere si, din acest diafan motiv, esti 
somat sa nu-ti dai fundul jos din masina, 
deoarece va fi si ultima ta greseala. In fond, 
nu numai Bambi salta pe carosabil, ci si 
leii, panterele si rinocerii. Evident, cu toata 
libertatea si democratia, exista un gardut 
discret intre ogorul cu lei si cel cu antilope 
– din ratiuni logice de autogospodarire 
si prevenire a pagubelor (sunt totusi pe 
inventar). Dar nu e niciun gardut intre omul 
prost si leoaica desteapta.
Am vazut acolo idioti care, ca sa filmeze 
ei mai bine leul, pe cind animalul casca 
de-i trosneau falcile, deschideau (cel putin) 
geamul portierei si se atirnau in afara, din 
mers, la citiva metri de jivina care deja 
se lingea pe bot. Masinile dungate ale 
ingrijitorilor rezervatiei treceau in viteza, 
cu o portavoce care se voia salvatoare, si 

somau cretinul sa-si retraga capatina in 
carapace, fiindca felina ii poate smulge 
jugulara dintr-un salt, intr-o cincime de 
secunda. Dar nu, boul (ca doar trebuia sa 
se alinieze la politica parcului) nu voia, 
el rinjea si, desi avea si copil pe bancheta 
din spate, isi etala curajul lui de superman 
mai mic, insistind sa provoace carnivorele. 
Probabil ca leul s-a dumirit cu ce pacoste 
de om are de-a face si, considerindu-l cu 
termenul de garantie depasit, n-a riscat o 
indigestie, i-a crutat viata lui neghioaba.
Am vazut si la Safari, si in alte imprejurari, 
oameni care-si tin vietile prin buzunare, 
prin pungi de plastic, prin husele camerelor 
de filmat. Care alearga si cad in spagat in 
crapatura usilor de la metrou, sa-l prinda, sa 
nu plece trenul fara ei, ca e nasol, urmatorul 
vine abia peste doua minute. Care merg cu 
200 la ora fiindca au masini bune, fiindu-
ne clar noua, tuturor impiedicatilor care 
ne tirim cu 120, ca dumnealui n-a priceput 
nimic din lectia cu viteza si inertia, probabil 
la ora de fizica avea urechile indopate cu 
casti.

E lumea plina de imbecili care, dupa ce ca 
nu stiu sa moara elegant, n-au macar bunul 
simt sa moara siguri.

Simona Catrina

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

CĂRŢI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ

OAKVILLE

Ca în fiecare an la început de Martie, 
Programul de Limba Română 
Oakville vă invită la serbarea dedicată 
mămicilor.
Evenimentul va avea loc în 2 martie 
2019 începând cu ora 9:30, în incinta 
Școlii St John-Paul II, 2130 Kingsridge 
Dr, Oakville, ON L6M 4Z2.

Copiii au pregătit cântece, poezii, 
felicitări și calde îmbrățișări pe care 
abia așteaptă să le ofere în dar 
mămicilor.

Vă așteptăm cu drag să sărbătorim 
împreună în draga noastră limbă 
română.

CÂMPUL ROMÂNESC

Dragi Prieteni Români şi Basarabeni,

În urmă cu mai mulţi ani, a intrat în 
tradiţia Asociaţiei Culturale Române 
de la Câmpul Românesc un eveniment 
intitulat “Omagiere Unirii Basarabiei 
cu România”, o manifestare de mare 
anvergură şi profunzime, cu o paletă 
informaţională diversă, densă şi intensă 
despra Basarabia, ţinut românesc răpit 
de Uniunea Sovietică. 
Se împlinesc anul acesta 101 de ani de 
la unirea Basarabiei cu România.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să 
arătăm suportul nostru pentru cetăţenii 
Basarabiei independente. Cu această 
ocazie, Asociaţia  Culturală Română-
Hamilton va prezenta un program 
istorico-literar despre Basarabia, urmat 

de un program de dans şi voie bună. 
Vom avea invitaţi care vor conferenţia 
despre evenimentul unirii dar şi despre 
situaţia actuală din Basarabia. 
Acest eveniment va avea loc pe data de  
31 Martie 2019 la ora 2:30pm în sala 
mare a Centrului Cultural Nae Ionescu 
de la Câmpul Românesc, Hamilton.
Se va servi mâncare, iar băutura va fi 
contra cost.
Nu se percepe intrarea, se acceptă 
donaţii. Având în vedere că locurile 
vor fi limitate, vă rugăm să vă rezervaţi 
locuri din timp. 
Pentru mai multe informatii şi rezervări 
de locuri puteţi suna la 905- 265-9884
sau vizitaţi   www.campulromanesc.ca

Comitetul

Program istorico-literar despre 
Basarabia, La Campul Romanesc

31 Martie, 2019 la ora 2:30 pm

Serbarea de 8 Martie la Programul de 
Limba Română, HCSDB Oakville, 2019

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

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

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 
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Dacă cumpăraţi o casă pentru prima 
dată, sau reînnoiţi mortgage-ul, ar fi 
înţelept să vă gândiţi la “mortgage life 
insurance”. Nu vă grăbiţi în a accepta 
această asigurare oferită de bancă, 
înainte de a înţelege informaţiile 
descrise în acest articol.

Ca un exemplu, v-aş ruga să comparaţi 
două seturi de cifre, în cazul asigurării 
la bancă şi asigurării personale, 
plecând de la aceleaşi date: Mortgage 
$250,000; Amortizare în 25 ani; Term 
5 years closed; Vârsta: 36 & 37 ani, 
nefumători. În cele două scenarii, 
am ajuns la următoarele cifre, foarte 
convingătoare, zic eu:
Suma totală plătită la banca în 25 de 
ani: $30,198, începând cu $79/lună;
Suma totala plătită în cazul asigurării 
personale: între $12,150-$13,788, 
începând cu $40 - $46/luna. Concluzia 
dvs ?

Alte câteva avantaje - poate neştiute 
- de luat în calcul (1. cazul asigurării 
personale / 2. cazul asigurării de la 
bancă)
a. Beneficiar: 1. Dvs. sânteţi 
proprietarul asigurării şi numiţi 
beneficiarul care va primi direct suma 
netaxabilă / 2. Banca este proprietarul 
şi beneficiarul asigurării.
b. Portabilitate: 1. Asigurarea dvs. 
rămâne intactă în cazul în care 
schimbaţi băncile (mortgage-ul) / 
2. În cazul asigurării de la banca, 
evident, la schimbarea băncii, trebuie 
să aplicaţi pentru asigurare la noua 
bancă.
c. Suma asigurată: 1. Aceasta rămâne 
cea iniţială, chiar dacă valoarea de 
asigurat (mortgage-ul) a scăzut, 

sau a fost plătită în întregime. / 2. 
Suma asigurată prin bancă, evident 
va scădea la valoarea mortgage-ului 
rămas de plată.
d. Evaluarea medicala 
(“underwriting”): FOARTE 
IMPORTANT: 1. În cazul asigurării 
personale, aceasta se face complet 
la momentul aplicaţiei. / 2. În cazul 
asigurării de la banca, evaluarea 
medicală se face în momentul 
decesului (exista un risc deci, 
asigurarea ar putea fi anulată!).
e. Rate garantate: 1. Suma asigurată 
este aceeaşi şi ratele lunare aceleaşi şi 
garantate. / 2. În cazul asigurării de la 
bancă, suma asigurată scade continuu 
şi rata lunară nu este garantată (şi 
poate creşte).
f. Flexibilitate: 1. Flexibilitatea de a 
alege asigurarea personală între 10 şi 
35 de ani. / 2. Asigurarea de la bancă 
se încheie când mortgage-ul a fost 
plătit complet.  
g. Convertibilitate: Puteţi transforma 
asigurarea personală temporară în 
asigurare permanentă, fără cerinţe de 
evaluare medicala.    

Pentru mai multe informaţii privind 
securitatea dumneavoastră financiară, 
şi pentru contracte de asigurări 
(de viaţă, dizabilitate, boli critice, 
de sănătate, dentare, de călătorie, 
vizitatori), fonduri de pensii (RRSP), 
fonduri de educaţie (RESP), investiţii, 
planificare financiară, vă stau la 
dispoziţie la: 519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea,
Financial Security Advisor

Insurance Broker

Despre “mortgage 
life insurance”

KITCHENER

Pe data de 22 februarie 2019 a avut loc 
Adunarea generala ARTA. Cu aceasta 
ocazie a fost ales noul executiv.
Presedinte  Paulina Popescu
Vice Presedinte  Nadia Chelaru
Contabil  Dana Mihai
Secretar  Simona Vulcu
Casier  Ileana Palade
Consilieri:
Ileana Palade  seniori
Lucian Bradea coordonator dansatori
Elvira Bradea prezenta dansatori

Anca Toma Scarr costume populare
Aura Balasa program artistic
Cristian Balasa comunicare, promovare: 
foto, film, webpage, Facebook
Bogdan Hartopeanu copii si tineret
Irina Patko distribuit afise, promovare 
evenimente
Moisica Gilezan transport, sala repetitii 
dans 
Sorina Szkokan  webpage
Dana Dicu Facebook, conceput afise

Adunarea Generală ARTA din Kitchener
- noul comitet executiv ales -

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga Beach, 
Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, Ottawa, 
Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, (max. 
6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid profesional 
şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau email la: 
plimbari2000@yahoo.com
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

KITCHENER
Copiii Școlii Publice de Limba Română 
din Kitchener au început pregătirile pentru 
sărbătorirea zilelor de 1 și 8 Martie.
Sâmbătă copiii au primit din partea școlii 
mărţișoare pe care să le poarte pe data de 
1 Martie, așa cum este tradiţia în România.
Sub îndrumarea profesorilor Ramona 
Maerean, Cristina Ticu și Gilda Ostache 
copiii au realizat felicitări personalizate pe 
care să le ofere mamelor cu ocazia zilei de 
8 Martie. Felicitările au fost scrise cu multă 
dragoste și dăruire prin cuvinte frumos alese. 
Profesorii le-au explicat copiilor însemnătatea 
zilelor de 1 și 8 Martie, pentru noi românii. 
Pe această cale mulțumim părinților și 
sponsorilor noștri dragi - Amalia Savin, 
Florica Usztan, Cristina Pavel, Violeta 
Sindile, Teresa Onsen și Radu Secăşan, 
care ne sunt întotdeauna aproape.
Dorim să vă reamintim că Şcoala Publică de 
Limba Română din Kitchener are în prezent 
3 clase:
- clasa primară unde copiii învaţă primele 
litere şi să citească primele cuvinte;
- clasa gimnazială unde se învaţă despre 
tradiţiile, istoria şi cultura românilor; 
- clasa de liceu/credite unde se 
perfecţionează în nuanţele subtile ale limbii 
române. 
Aşteptăm în continuare să vă aduceţi copiii 
la Şcoala Publică de Limba Română unde 
pot câştiga un nou univers al cunoaşterii.
Vă dorim o primăvară minunată!
 
Colectivul Şcolii Publice de Limba Română 
din Kitchener.

Sărbătoarea Mărţișorului
la şcoala Publică de Limba Română din Kitchener
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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

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

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

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

KITCHENER

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ 
a parohiei Sfântul Ioan Botezătorul 
din Kitchener a avut loc duminică, 10 
februarie 2019. După terminarea Sfintei 
Liturghii, enoriașii parohiei noastre au 
coborât în subsolul bisericii pentru a fi 
împreună la Agapa frățească organizată 
de doamnele din parohie. La ora 1:30pm 
a început ședința condusă de preotul 
paroh, părintele Ionuț Maerean, la care 
s-au prezentat rapoartele de activitate 
pastoral-misionară, administrativă, 
social-culturală și filantropică din ultimul 
an. S-a luat notă de re-activarea cu 
succes a grupului de tineret AROY, de 

recomandarea Consiliului Parohial de a 
înlocui acoperișul bisericii cu unul nou de 
metal și s-a ales noul Consiliu Parohial 
pentru anul în curs: Preot Ionuț Maerean, 
Eugenia Tarța, Mihaela Mihaiu, George 
Barbu, Ionel Binder, Daniela Besliu, 
Daniel Cabason, Sandu Sindile, Corina 
Floca-Maxim, Rodica Gyerko, Nicolae 
Miclea, Lazar Knezevici, Ion Bojin, Hristea 
Mihalcea, Stefan Istrofor, Stefan Russu, 
Valeriu Danci, George Dumitrel, Ioan 
Ignea, Iulian Shea și Valentin Bănică. 
Mult succes noului Consiliu si Doamne 
ajuta!!!

Comitetul Parohial

Noului Consiliu Parohial al Bisericii 
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

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

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

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

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE, 
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE
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Copiii de la şcoala de limba română “Secord” din Toronto s-au pus pe făcut 
mărţişoare. Întâi, că aşa e obiceiul, iar mai apoi...pentru că poate s-o-ndura 
Primăvara şi o veni mai curând. Ghioceii cu petale firave dar “curajoase” 
suficient cât să scoată capul din zapadă, s-au “aşezat” frumos pe felicitările 
făcute de copii pentru mamici şi bunici. Ne pregătim să o sărbătorim şi pe 
MAMA, împreuna cu care, Sâmbătă 2 Martie, vom face mărţişoare la şcoala 
de limba română de la “West Glen” din Toronto. Deci...vom reveni cu poze.
1 Martie binecuvântat să aveţi.

Mărţişoare pentru MĂMICI
la şcolile româneşti din Toronto





TORONTO

Bucuria este o emoţie profundă care ne copleşeşte 
întreaga fiinţă, bucurie şi emoţie trăită alături de 
sărbătorita Adina Rusen la împlinirea frumoasei 
vârste de 50 de ani.
 Adina, să ai parte de zile senine, fericire şi 
binecuvântare cerească alături de familie şi toţi cei 
dragi!
Mulţumiri tuturor celor implicaţi în organizarea 
momentului surpriză, d-impreună cu toţi invitaţii.

La Mulţi Ani ADINA RUSEN
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Duminica 17 februarie 2019, Valentine’s Party organizat de Felicia si Sorin Stephan în Kitchener a fost aşteptat cu mare 
drag de toţi cei prezenţi. Mâncarea deosebită, muzica bine aleasă şi tombola cu premiul cel mare un televizor, i-au 
făcut pe toţi cei prezenţi să fie permanent prezenţi pe ringul de dans şi să plece spre casele lor târziu spre dimineaţă.

Valentine’s Party - în Kitchener
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Stresul acumulat naşte reacţii 
agresive din partea ta şi se poate lăsa cu 
efecte negative şi asupra sănătăţii. Dragoste: 
Dacă ai o relaţie cu vechime, este vremea 
comunicării, a consultării reciproce, a 
planurilor de viitor făcute în doi. Financiar:
E posibil să apară o şansa financiară nouă, 
provenită dintr-o iniţiativă proprie.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai probleme de sănătate, 
din contră, eşti în formă şi debordezi de 
energie. Dragoste: Timiditatea pare să 
fie principalul duşman al inimii tale. Nu 
reuşeşti să-i arăţi persoanei iubite ce simţi 
cu adevărat. Financiar: Nu vine nimic în 
plus, dar veniturile tale sunt suficiente.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O viaţă în permanentă mişcare, 
o activitate sportivă cât de mică şi mai 
multă atenţie pentru organismul tău îţi vor 
asigura o sănătate de invidiat. Dragoste: Nu 
te mai amăgi, ştii clar că ceva s-a schimbat 
în viaţa de cuplu. Financiar: Dacă cauţi un 
împrumut, ai şansa să-l obţii acum.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă la orizont în 
privinţa sănătăţii. Dragoste: Reacţiile tale 
emoţionale sunt exagerate și de multe 
ori fără temei. Apar discuţii pe marginea 
banilor sau a altor subiecte legate de sfera 
materială. Financiar: Eforturile tale sunt 
puse serios în balanţă cu scopul de a fi 
remunerate.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Excesele îţi afectează sănătatea 
şi silueta iar bolile de natură hiper se 
accentuează. Dragoste: Conflictul planează 
în cuplu iar atmosfera e apăsătoare, dar 
cu un pic de efort poţi s-o faci mai bună! 
Financiar: Problemele financiare cad pe un 
plan secund, ţi-ai revenit simţitor şi abordezi 
o atitudine detaşată faţă de venituri.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai grijă la gesturi bruşte, la 
obiecte tăioase, la situaţii cu factor mare 
de risc. Dragoste: Venus în Fecioară îţi 
pune în valoare farmecul şi-ţi sporeşte 
sentimentalismul. Financiar: Eşti în 
aşteptarea unei schimbări. Poate ţi s-a 
promis un nou loc de muncă sau o creştere 
de salariu care întârzie, sporindu-ţi 
nervozitatea.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nişte dureri neaşteptate pot fi un 
semnal de alarmă. Dragoste: Cupidon nu te 
priveşte cu simpatie. Săgeţile lui te ocolesc, 
iar dacă te nimereşte totuşi vreuna, păzeşte-
te, s-ar putea să fie otrăvită! Financiar: 
Starea financiară este una dintre cele mai 
proaste din ultima perioadă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă fizică şi psihică 
destul de bună, dar ai ceva probleme cu 
somnul. Dragoste: Se apropie un moment 
tensionat care, dacă nu este ţinut sub control, 
ar putea genera suferinţe. Financiar: E 
nevoie de mai multă cumpătare, prudenţă şi 
planificare atentă pentru a face faţă tuturor 
cheltuielilor care se acumulează în această 
perioadă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pluteşte un pericol de accidentare, 
aşa că... prudenţă! Dragoste: Climatul 
amoros îţi este prielnic. Stăpânul casei 
cuplului, Mercur, e mereu în preajma 
seducătoarei Venus, iar iubirea pluteşte în 
aer. Financiar: Apare o şansă favorabilă, 
prin care starea ta materială va cunoaşte o 
stabilizare.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Atenţie mai ales dacă eşti hiper 
(peste medie ca tensiune, colesterol, 
greutate etc.)! Dragoste: Este o perioadă
nefastă relaţiilor sentimentale, vei resimţi
mai profund singurătatea sau dorul de 
persoana iubită. Financiar: E posibil să 
negociezi un contract sau să porţi discuţii 
preliminare în vederea întemeierii unei 
colaborări viitoare.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: În aceasta perioadă, poţi avea 
unele probleme cu bazinul, coapsele şi cu 
aparatul respirator. Dragoste: Dacă nu ţi-ai 
găsit încă perechea sau dacă suspini în taină 
după cineva, acum este momentul să ieşi la
atac! Financiar: Ai încurcături financiare ori
cheltuieşti mai mult decât produci.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu se anunţă probleme deosebite 
de sănătate. Dragoste: Ştii să-ţi exprimi 
sentimentele într-o formă mai practică, 
fără vorbe dulci şi promisiuni frumoase, 
ci prin angajamente concrete, în beneficiul 
celuilalt. Financiar: Cu banii nu se poate 
spune că ai prea multe motive de satisfacţie, 
deci trebuie să te descurci cu puţin.

KITCHENER

Canadian născut în România (Satu-
Mare), Andrei Feher are doar 27 de ani 
si o carieră concertistică internațională. 
La începutul anului 2019, în noua 
calitate de director artistic și muzical 
al orchestrei simfonice Kitchener-
Waterloo, Andrei a înregistrat un prim 
mare succes, cu George Enescu într-o 
sală de concerte din Canada. Rapsodia 
Română nr.1 a răsunat în Centre In 
The Square, aducând lacrimi în ochii 
spectatorilor. 
Noul director al Kitchener-Waterloo 
Symphony (n.r. a preluat funcţia 
în august 2018) l-a invitat pe Teo 
Gheorghiu, celebrul muzician (și el cu 
rădăcini românești), care a interpretat 
special Rapsodia la pian, ridicând 
publicul de pe scaune.
Sala a fost plină și, poate dacă ar 
fi aflat la timp, toate locurile ar fi fost 
ocupate de români. Andrei însuși s-a 
adresat în limba română, cu o emoție 
nedisimulată. Colegii din orchestră au 
devenit spectatori și ei la momentul lui 
Teo Gheorghiu.
După concert, am auzit comentarii 

elogioase și de la canadienii melomani 
care ascultaseră pentru prima dată o 
compoziție Enescu.
Plecat din România în adolescență, 
muzicianul se întoarce în țară să 
dirijeze de câte ori are ocazia.
Dirijorul cutreieră lumea și, oricând 
poate conduce orchestre celebre 
prin repertoriul românesc, este foarte 
mândru de background-ul cultural.
Andrei Feher dirijează concerte pentru 
orcheste simfonice din Québec, 
Paris, Lausanne, Cluj, Edmonton sau 
Montreal. Dar noua lui provocare este 
Kitchener-Waterloo Symphony, unde 
are planuri mari. Cu o comunitate 
românească atât de numeroasă, ar 
putea face săli arhipline în orice sezon. 
Adică ajutorul nostru este esențial: 
mergem (mai des) la concert? 

Ps// Sunt și minunate reprezentații 
pentru copii! Aruncați un ochi pe site-ul 
KWS: https://kwsymphony.ca/concerts/

Amorena Minculescu,
Waterloo

ANDREI FEHER
Noul director 

artistic și muzical 
al orchestrei 
simfonice din 

Kitchener-Waterloo

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct 
din diferite ţări ale lumii. Reprogramez 
TvBox, instalez şi ofer postgaranţie.

Pretul unui aparat $170.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832 sau
           519-594-1712   Radu

Photo: Matthieu Gauche
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

COLUMBIA (ultima parte)
ţara smaraldelor şi a 50 de nuanţe de verde
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Cartagena de Indias, un oraş legendar, 
esenţa Columbiei, perla colonială, este o 
destinaţie culturală interesantă, dar poate 
fi un şoc şi o dezamăgire pentru unii care 
nu iubesc mulţimea de turişti, buticurile de 
lux şi vânzătorii ambulanţi care te miros de 
departe că eşti străin. Oraşul are trei secole 
de istorei fiind clasat UNESCO din 1984. 
Oraşul este renumit pentru centrul istoric, 
climatul agreabil tropical, fiind capitala 
provinciei Bolivar şi are peste un milion 
de locuitori. Cartagena a fost sursa de 
inspiraţie pentru Gabriel Garcia Marquez.
Oraşul cel mai turistic din Columbia a fost 
fondat în 1533 de conchistadorul spaniol 
Pedro Heredia, de aici se trimitea aurul 
Americii în Spania.
Deasemenea Cartagena a jucat un rol 
important în America de Sud şi Imperiul 
spaniol, fiind un punct de tranzit important 
în vânzarea sclavilor şi a aurului furat de 
la incaşi şi azteci. Era în acelaşi timp cel 
mai important port al Americii, bogăţia sa 
atrăgând piraţii şi corsarii epocii. Francezul 
Robert Boal (1543) şi englezul Francis 
Drake (1586) au luat cu asalt oraşul şi i-au 
furat rezervele de aur. După numeroase 
războaie între regalişti şi independenţi 
şi sub susţinerea lui Simon Bolivar 
eliberatorul Americii de Sud, oraşul a 
devenit independent de Imperiul spaniol în 
1821.
Cartagena are 13 km de ziduri care apărau 
oraşul împotriva atacurilor maritime ale 
piraţilor. Fiecare casă din interiorul zidurilor 
este o operă de artă. Zidurile separau bogaţii 
de cei săraci care puteau intra în oraş numai 
pentru a munci. Aici au loc azi festivaluri 
consacrate cinematografului şi muzicii 
clasice.
Pe străzile Cartagenei puteţi vedea o 
Palenquera, o negresă care poartă pe cap 
un coş cu fructe, o adevărată emblemă a 
oraşului.
Bocagrande este cartierul modern şi 
aristocratic al Cartagenei, o succesiune de 
turnuri, vile, hoteluri, restaurante şi cluburi 
de noapte.
Centrul istoric colonial este magnific cu 
căsuţe colorate şi balcoane decorate cu flori 
tropicale. O ambianţă boemă domneşte în 
piaţa Trinidad. Se pot admira porţile caselor, 
decorate cu măiestrie de meşteri talentaţi.
Cartierul Getsemani a fost teatrul revoltei 
împotriva spaniolilor şi leagănul primei 
independenţe a Columbiei, în 1811.
Castelul San Felipe de Barajas cea mai 
mare fortăreaţă construită de spanioli,  
capodopera arhitecturii militare spaniole 
este un adevărat labirint cu o serie de 
tuneluri, scări şi camere unde erau ţinuţi 
în trecut prizonierii, hrana şi muniţia. Este 
considerat a fi una dintre cele şapte minuni 
ale Columbiei. A fost construit cu sclavii 
negri aduşi din Africa, din calcar, argilă şi 
cărămizi. Castelul era legat cu un tunel de 
20 km sub mare cu castelul, de pe insula 
Bocachica de lângă Cartagena. Construcţia 
a început în 1536 până în 1657. De formă 
triunghiulară, are patru posturi de control şi  
68 de tunuri. A rezistat la mai multe atacuri 

în special a celui din 1741 efectuate de 
către trupele englezesti conduse de amiralul  
Edward Vernon. Acesta deţinea 186 de 
vapoare contra 123 vapoare spaniole.
Asediul de 67 de zile s-a încheiat cu o 
mare pierdere din partea englezilor, 50 de 
vapoare distruse şi moartea a 18.000 soldaţi 
şi marinari. Pretul de intrare este $12, 
existând preţuri pentru localnici şi pentru 
straini.
Muzeul naval are o colecţie modestă de 
vapoare dar totul este explicat în limba 
spaniolă, nu merită să cheltuiţi $8 de 
persoană pentru a vedea câteva fotografii şi 
machete. 
Palatul inchiziţiei este un exemplu al 
arhitecturii coloniale având o intrare în stil 
baroc şi balcoane în piatră, funcţionând 
încă din 1610 ca tribunal împotriva celor 
care nu respectau credinţa. Inchizitorii 
au fost expulzaţi în 1811 dar reinstalaţi în 
1815 de trupele spaniole. În interior se pot 
vizita închisoarea şi camerele de tortură cu 
maşinile ei terifiante. 
Muzeul San Pedro Claver (Sfântul 
Pedro Claver) a trăit şi a murit aici, fiind 
considerat a fi apostolul sclavilor africani şi 
un autentic apărător al  drepturilor omului. 
Mănăstirea a fost ridicată în secolul 17 de 
călugării iezuiţi.
Muzeul aurului este cu intrare gratuită şi 
prezintă  bijuterii din aur cu pietre preţioase 
a culturii Sinu.
Piaţa de Aduana este un veritabil decor de 
film cu monumente, biserici, culori, sunete, 
mirosuri.
La doi pasi de Catedrala roz (1575) se 
găsesc hoteluri, boutiques, restaurante 
mitice şi magazine scumpe.
Cartagena este un port de croazieră unde 
peste 200 de vapoare acostează aici anual 
fiecare aducând 2000 de turişti.
Familia Bessudo a cumpărat un palat 
istoric de 1300 metri pătraţi cu o 
arhitectură impunătoare a secolului 18. 
Când proprietarii sunt absenţi, locuinţa se 
închiriaza, Mick Jaggar şi regina Spaniei au 
locuit aici. 
În Cartagena există o mulţime de turişti, 
numeroşi călători studiază spaniolă iar alţii 
vin pentru prostituţie şi droguri.  Este un loc 
festiv şi prietenos dar scump în comparaţie 
cu restul ţării. Aici găsiţi magazine ca 
Carulla, Exito, Olympica, unde puteţi 
cumpăra cafea sau rom columbian.
Plajele sunt murdare şi invadate de vânzători 
ambulanţi pe care îi întâlniţi de mii de ori şi 
la care trebuie să le spuneţi “no gracias”.
Cartagena este un oraş scump unde 
celebrităţile ca Shakira, musicianul Juanes, 
familia regala din Monaco, Bill Gates, Bill 
Clinton, Donald Trump, Javier  Bardem 
vin în vacanţă şi care se poate compara cu 
Cancun sau Miami.
Cartagena este una dintre zonele cele mai 
sărace din Columbia cu cel mai înalt nivel 
de sărăcie monetară. Zona mizerabilă 
acopera 40% din oraş şi 40% din populaţie. 
În aceste cartiere mizerabile locuitorii nu 
au acces la apa potabilă, nu au un sistem 
sanitar. O familie din acest cartier trăieşte 

numai cu 116 euro pe lună.

De la Cartagena am luat avionul până la 
Bogota, un zbor care a durat peste o oră şi 
pentru care am plătit $167 dus-întors.
Bogota, cu o populaţie de opt milioane de 
locuitori este un oraş dinamic, tânăr, colorat, 
zgomotos, cu grafitti pe ziduri. În Bogota 
sunt peste 120 de muzee şi galerii de artă. 
Bogota a fost fondată în 1536 la 2600 metri 
altitudine în mijlocul unei savane verzi şi 
fertile.
La Bogota trotuarele sunt pline de găuri şi 
unele chiar în pantă (atenţie când mergeţi). 
La ora 18 se întunecă iar în timpul zilei este 
o diferenţă de temperatură. Trebuie să aveţi 
întotdeauna o umbrelă la voi.
În plin centrul capitalei columbiene se 
află Muzeul Aurului care aparţine Băncii 
Republicii Columbiene, ca de altfel toate 
muzeele. Este un muzeu unic în lume care 
are peste 500.000 de vizitatori pe an şi este 
unul dintre cele mai fascinante muzee din 
Columbia, având o colecţie extraordinară de 
obiecte preistorice. Muzeul deţine 34.000 
de obiecte din aur şi tumbaga, un aliaj din 
aur şi  aramă. Colecţia muzeului ne permite 
să înţelegem cum s-a născut renumitul mit 
“El Dorado” apărut în 1536. Aici se află 
colecţia cea mai importantă de obiecte de 
aur din lume.
Epicentrul cultural este Calendaria, cartierul 
colonial cu patru secole de istorie iar strada 
emblematică în Bogota este Carrera 7, o 
stradă pietonală.
Totul se vinde în Bogota: droguri, smaralde 
de contrabandă, sânge uman. Sunt oameni 
săraci care-şi vând sânge de două ori pe 
lună.
În Chapinero există case din cărămidă în 
stil britanic. După  independenţa din 1810 
columbienii au încercat să adopte un alt 
stil arhitectural decât cel spaniol. În acest 
cartier al ambasadelor am vizitat Muzeul 
Hacienda El Chico, care a aparţinut lui 
Mercedes Sierra de Perez, o persoană 
influentă şi avută iar vis-a vis se află 
ambasada României.
Muzeul Fernando Botero un celebru pictor 
şi sculptor columbian care a  donat toată 
colecţia sa, în jur de 123 tablouri, muzeului, 
pentru ca toată lumea să aibă acces gratuit. 
Alături de operele sale se pot admira 
tablouri ale lui Picasso, Miro, Renoir, 
Chagall. Artistul a creat pâna acum 3000 de 
tablouri şi 300 de sculpturi.
Cu puţină ironie şi ingeniozitate, Botero 
umflă formele, personajele sale sunt grase, 
la fel şi obiectele au un volum mare. A fost 

influenţat de arta pero-columbiană şi de 
Diego Rivera, pictorul mexican.
Muzeul Quinta de Bolivar  este o vilă care a 
fost oferită lui Simon Bolivar în 1820 pentru 
a-i mulţumi că a eliberat ţara. Aici a locuit 
cinci ani împreună cu prietena sa Manuela 
Saenz, o revoluţionară ecuadoriană.
Muzeul Naţional este cel mai  mare şi cel 
mai  vechi muzeu al Columbiei şi unul 
dintre cele mai vechi de pe continent (1823) 
adăpostind o colecţie de 20.000 de piese 
şi obiecte de artă reprezentând diferite 
perioade din istoria naţională.
În Bogota traficul este infernal, iar poluarea 
îţi ustură ochii. Autobuzele cele mai rapide 
în Bogota sunt Milenarios, autobuze lungi 
şi moderne stil acordeon iar biletele le 
cumpăraţi din staţii, împreună cu un card 
pe care îl încărcaţi. Taxiurile în Bogota sunt 
mini Nissan galben. În fiecare duminică 
Bogota rezervă câteva dintre arterele sale 
importante, bicicletelor, până la ora 14.
În Bogota sunt multe graffiti, care erau 
interzise înainte de 2013. Când Justin 
Bieber, cântăreţul canadian a venit la 
Bogota a desenat o frunză de canabis cu 
drapelul canadian în mijloc. Tinerii din 
Bogota se întrebau de ce Justin are voie şi 
ei nu, de atunci au dreptul să deseneze pe 
pereţi.
Primul meu contact cu Columbia a fost 
acum opt ani când am vizitat insula San 
Andres, şi mi-a rămas în suflet. Am fost 
cazaţi într-un hotel circular construit 
pe stâlpi, Royal Decameron Aquarium, 
noaptea fiind legănaţi de apele oceanului. 
Situată la 700 km de coasta Columbiei, este 
o insulă magică cu şapte culori de turcoaz.
San Andres est populată de descendenţii 
sclavilor a căror limbă maternă este creola 
englezească. Aici am văzut un localnic 
culegând un fel de fasole maronie dintr-
un copac, tamarin din care se face vin. 
Insula San Andres este înconjurată cu ape 
de turcoaz, cu sute de  magazine, buticuri 
duty free, fete tinere cu  bikini strings, cu 
hamacuri atârnate de cocotieri.  Aici am 
vizitat Morgan’s Cave.
Columbia este al doilea exportator mondial 
de flori, după Olanda şi primul exportator de 
garoafe. Columbia este Meca ecoturismului, 
cu 55 parcuri naţionale.
Columbia este o ţară extraordinară care 
merită a fi vizitată, mai ales pentru a scăpa 
de frigul din Canada. Oricum este mai ieftin 
decât a merge în Florida.

Paulina Popescu,
Kitchener
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TORONTO
Sâmbătă 16 Februarie 2019 Magic 
Moments (Daniel Predoi) şi Dj ConneXRo 
(Mircea Iliescu) au organizat Valentine’s 
Party Cupid’s Blast of Love – Fire & Ice la 
Maple Banquet Hall în Mississauga. Cei 
410 invitaţi, care au contribuit la vânzarea 
rapidă a biletelor acestui “Revelion Sold 
Out în Februarie”, au avut parte de o seară 
specială, într-o sala decorată în concordanţă 
cu tema evenimentului de un grup inimos 
(Simona, Bianca, Lili, Cati, Nicole, Flavius, 
Gerald, Mihai) care a aşteptat invitaţii pe 
covorul roşu conducându-i personal către 
locurile rezervate, şedinţa foto gratuită, 
muzica LIVE şi DJ, şi un meniu cu 3 feluri 
de mâncare cu Open Bar inclus la un preţ 
decent de 69$ +Hst.
Organizatorii au oferit oaspeţilor mai multe 
surprize, sponsorii având o contribuţie 
majoră la susţinerea financiară a acestora: o 
minunată sculptură în gheaţă reprezentând 
două inimi alăturate învăluite în lumina unor 
reflectoare roşii, roz şi albastre, şedinţe 
gratuite de masaj reconfortant, şedinţe 
gratuite de coafură/touch-up, tombolă 
gratuită cu premii consistente constând în 
coşuri cu produse cosmetice, de întreţinere 
corporală sau şedinţe gratuite la tratamente 
de coafură sau spa.

Muzica şi efectele de lumini asigurate de 
binecunoscutul DJ ConneXRo au ţinut 
invitaţii pe ringul de dans până la 2.00 am.

Următoarele evenimente marca  Magic 
Moments şi Dj ConneXRo: Sâmbătă 4 
Mai, Sâmbătă 26 Octombrie (Halloween) şi 
Revelionul, toate începând de la 7.00 pm la 
Maple Banquet Hall.

Comitetul de Organizare

Valentine’s Party Cupid’s Blast of Love – Fire & Ice
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

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

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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

416-800-0832 sau  519-594-1712

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

mcarabas@gmail.com
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

La noapte,
în loc de lună plină,
am să te-aștept ca un cireș cântând
dorul din dor
cu fiecare creangă
îngânând.

La noapte,
în loc de lună plină,
va fi doar noapte
și nimic deosebit.
La ce frumsețea
nălucirii spre părut,
când fi-vom numai noi -
o noapte tu, o noapte eu?

Ne-o fi de-ajuns
înfioratul din luceafăr
la prima lui lumină
nespusă încă în sărut.
Cu ramii mei am să-ți adun
tot cântecul cu râs 
copilăresc;
tu-n locul lunii
vei ști cum să 
răsari,
iar eu hoțește am 
să-ți spun:
Sărută-mă,
am învățat să 
înfloresc! Dumitru Ichim

Kitchener
www.dumitruichim.com

AM ÎNVĂȚAT SĂ ÎNFLORESC

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

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

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul 
de $10/h. Deasemenea copiez casete video din sistemul 
european pe DVD la pretul de $20/h.  Tel: 519-594-1712.

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

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

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

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

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).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

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)
 Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2009 Nissan 
Murano ($6599)

Financing, Safety, 
E-Test, Certified, Dual 

A/C, Warranty, No 
Rust, Rust Proof, Very 
Well Maintained, AWD, 
Very Clean, Aluminum 
Rims, New All Season 

Tires, No Accident,  
Back-up Camera, New 

Break All Around.

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

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

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

Oferim ore de artă: pictură, desen, 
modelaj (lut) sau pian pentru începători.
Cei interesaţi, ne pot contacta prin email la: 
artscenter101@yahoo.ca



HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Tel:519-569-8899
Cell:519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

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

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

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

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

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

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

education. 

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

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta

WHOLESALE Pentru pizzerii 
şi restaurante sau magazine care deţin bucătării 

proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente, 
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul 

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


