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Alegerile
pentru
Parlamentul
European

Rom Car Automotive

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929
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La poveşti cu
PAUL
PANAIT
Paul va participa în
finala unui concurs.
Veniţi să îl susţinem !
pag.5

Asociaţia ARTA din
Kitchener vă invită la
Serbare Câmpenească
pag.9

421 Greenbrook Dr.,
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri.
Torturi gustoase, reţete de casă.

519.578.2760

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

Dr.Paul Sofrone

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

Grupul de Pensionari Români
din Kitchener la ceas
pag.10
aniversar

Service Center

519-578-9670.

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA

E MB
OX

R

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

Manechinuri
şi
leşinuri
Când un manechin (femeie) din New
York i-a explicat make-up artist-ului
teoria relativitaţii, legenda spune ca
taviţa cu farduri s-a prabuşit cu zgomot
dramatic, pe pardoseala. Se naştea o noua
lume.
Povestea meschina cu manechinele care
scot porumbei din gura şi nu reuşesc sa-i
înghita la loc a început când un fotomodel
australian (persoana însemnata, nu spui
cine) a zis aşa: ”De ce ma acuzaţi ca
port blana naturala? Eu n-am omorât
niciun animal, vulpea asta polara era deja
moarta când s-a fabricat haina asta!”. În
fine, fiecare cu logica lui.
Dar în ultima vreme, actriţe şi modele
celebre vorbesc din ce în ce mai doct.
Am vazut într-o zi pe Fashion TV o
dom’şoara manechin care chiţaia cu
un reporter despre faptul ca lumea
psihologiei e împarţita în doua (în prima
faza): freudişti şi jungişti. şi i-a explicat
detalii, i-a desenat cum vine treaba, pe
un şerveţel. Măreţ, recunosc! Daca ieşi
pe strada în România, chiar şi printre
aia care au luat bacul, nu gaseşti atâtea
pareri interesante şi profunde ca un neg
încapaţânat.

Acum câteva seri, o juna, bela, sexoasa
reprezentanta a contururilor frumoase
din ţara noastra spunea aşa: ”Sa raspunda
dumneaei în alta emisiune, în care eu nu
sunt acum aici”. Iar un alt sex-simbol
promovat asiduu de, nu-i aşa, o anumita
parte a presei spune ca delfinul e o pasare
şi ca numai femeia e mamifer, barbatul
nu. Tot la TV. Absolut autentic. Probabil
barbatul e tatifer, logic.
Sex-simbolurile din România care au
chef sa sparga frontierele, sa mai scoata
capaţâna prin lume, ar trebui sa ştie ca
oleaca de şlefuiala e absolut necesara. Pe
marile scene de fashion şi show-business
ale lumii, glagoria e un element necesar.
Altfel, te scunfunzi singur, n-ai nevoie de
ajutor.
Nu de alta, dar mâine-poimâine pleaca
vreo top-modela de-a noastra la Milano,
iar acolo o întreaba cineva daca are
ceva împotriva sa defileze pe podium
pe muzica lui Louis Armstrong. Şi noi,
din orgoliu probabil prost înţeles, n-am
vrea ca ea sa raspunda: ”Oh, n-am ştiut
ca primul om care-a pus piciorul pe Luna
compunea şi muzica!”.

Reflectii Canadeze

Gică
Contra

Raul Dudnic

Cu groază realizez că democrația
funcționează pe bază de contre. Și
mă refer concret la cea canadiană.
Indiferent cine e la putere, liberali
sau conservatori, ceilalți, din opoziție
trebuie neapărat să fie Gică contra.
Indiferent de cît de bună e legea,
sau propunerea de lege sau măsura,
Gică musai să îi pună piedică. Asta
fac liberalii și noii democrați în
provincie, asta fac și conservatorii
federali.
Într-un scenariu ştiinţifico-fantastic
cum ar fi dacă sus-amintii iar cînta
în armonie, chiar pe mai multe voci,
nu musai la unison atunci cînd vine
vorba de binele omului de rînd? De
cele mai multe ori însă ies sunete
atonale, distorsionate care agită
mintea, și așa de multe ori confuză

a cetățeanului. Multe discursuri pro
și contra încep cu fraza “Canadienii
vor asta…” sau “Canadienii vor să
știe asta…”. Nu nene, nu canadienii,
ci politicienii vor una sau alta. Că-i
vorba de o conductă de țiței, că e
vorba de educația sexuală în școli sau
de scandalurile politice mai mult sau
mai puțin reale, politicianul canadian
opozant caută, gasaseste sau dacă nu
găsește inventează argumente contra
și le trîmbițează în gura mare.
Revin, nu mă refer la un partid sau
o culoare anume; e vorba de toți
și toate. Într-un fel e o deziluzie că
acesta e modul de funcționare al unei
democrații sănătoase, în alt feleste
business as usual.
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)

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

ROM-CAR is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative

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

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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KITCHENER

Concursul “Cel Mai Bun Elev Român”
la a noua ediţie

Concursul se adreseaza elevilor
romani din clasele 1-12. Asociatia
ARTA va oferi trei premii in valoare de
$50 celor mai buni elevi la invatatura
din comunitatea romaneasca, din
orasele unde se distribuie ziarul
Agenda romaneasca.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim sa
evidentiam pe cei mai buni elevi
la invatatura dintre tinerii nostri.
Asteptam de la elevii romani o copie

electronica dupa report cardul de pe
trimestrul I, un mic eseu despre ei
si o fotografie recenta. Data limita
de inscriere va fi 1 iunie 2019.
Fotografiile si eseurile vor fi publicate
in ziarul local Agenda Romaneasca.
Elevii vor fii premiati in mod festiv pe
8 iunie cu ocazia Serbarii Cimpenesti
care va avea loc la Drumbo.
Pentru mai multe detalii si informatii
va rog sa scrieti la
Popescu.arta@rogers.com
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TORONTO

Tabăra de Arta de la Rainbow
din vara lui 2019

Am început pregătirile pentru tabăra
peste noapte (tabăra de Artă) de la Mono
(organizată de Rainbow Children’s Club).
Şi cum era firesc, am deschis “cufărul”
cu amintirile de anii trecuţi. Amintiri pe
care le puteţi vedea şi dumneavoastră în
aceste poze.
Drept pentru care vă anunţăm că în
perioada 17 - 25 August vă aşteptăm în
Tabăra de Arta de la Rainbow din vara
lui 2019.

Temele de anul acesta sunt: Teatru,
Chitara/Ukulele, Dans, Pictură şi
Videoclip muzical.
Pentru detalii, sunaţi la 647-888-6262
(Nathalie Gheorghiu) şi...dacă vreţi să
aflaţi cum ne-am distrat în anii trecuti,
intraţi pe Facebook: Rainbow Children’s
Club, sau...întrebaţi copiii care au fost cu
noi în tabără.
Vă mulţumim şi deschidem lista preînscrierilor.

Loyalty Logistic
cu sediul în Guelph, Ontario

Cautam soferi de companie:

1.regional to USA (radius 3-400 miles; aprox.3000/sapt.) – $0.6/mile + PU/DO, waiting
2.local (Ontario), daytime only, $0.5/mile + switch
3.city - $24
Preferabil 2 ani de experienta verificabila in N. America, family oriented, clean abstract
and CVOR; angajam si soferi noi, fara experienta (training 6 sapt+contract 1an);
3-4 sapt. Concediu platit, Work and travel Insurance; camioane Peterbilt automate,
Volvo manual pt. local/city
“Loialitatea este cea mai importanta motivatie pentru noi !”
Daca doriti sa ne onorati cu colaborarea Dumneavoastra,va rugam contactati-ne:
416.834.2628 – Iancu
Loyalty.logistic.2003@gmail.com

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

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

pag.4 AGENDA ROMÂNEASCĂ

11 Aprilie * Nr.273

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

La poveşti
cu

PAUL
PANAIT
Artistul băimărean PAUL PANAIT
pe care îl ştiţi cu toţii din trupa “Gaz
pe Foc”, începând cu anul 2018 a
devenit rezident permanent în Canada
împreună cu soţia şi fetiţa lor.
PAUL PANAIT s-a înscris la începutul
lunii septembrie 2018 la primul lui
eveniment internaţional THE SINGING
CONTEST with John Santos câştigând
de-a lungul celor 5 luni de participare
semifinala, iar tocmai în seara sfântă de
înviere, pe 27 aprilie 2019, participă la
marea finală ce va avea loc la Pearson
Convention Centre din Bramton.
Premiul cel mare fiind un contract cu
o casă de discuri din Canada ceea
ce înseamnă foarte mult pentru orice
artist.
PAUL PANAIT se bucură de succes
atât din partea comunității româneşti

care îl urmează la fiecare eveniment
având deja un număr mare de
bilete cumpărate la acest important
eveniment.
“Chiar vreau să vă mulțumesc pentru
faptul că îmi sunteţi alături în seara
de 27 APRILIE şi sunt sigur că nu vă
voi dezamăgi. Vă tzuc şi ne vedem
la MAREA FINALĂ din 27 aprilie
începând cu ora 5 PM ! Mă găsiţi pe
www.facebook.com/paulpanaitofficial.
com.”
PAUL PANAIT vrea să organizeze
împreună cu ORCA mai multe
evenimente în această primăvară:
KARAOKE PARTY NIGHT, Red
CARPET şi multe alte seri pline de
muzică şi entertainment.
Agenda Românească

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

Tel. 519 894 6039

Email: violeta_sindile@yahoo.com
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PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

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!

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

-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!

KITCHENER

CÂMPUL ROMÂNESC

EMIL BALEA

Ştiaţi că ?...

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
de la Câmpul Românesc - Hamilton organizează

Despre TAXE

Iată, spre informare,
sau spre aducere
aminte,
câteva
cifre legate de subiectul calculării taxelor
veniturilor personale.
Ratele de taxare federale pentru 2019, în
funcţie de venitul impozabil:
- 15.00% între $12,069 şi $47,630
- 20.50% între $47,630 şi $95,259
- 26.00% între $95,259 şi $147,667
- 29.00% între $147,667 şi $210,371
- 33.00% peste $210,371
La acestea, adaugaţi ratele de taxare
provinciale, pentru a avea ratele finale.
Limita anuală pentru depunerile RRSP în
2019: $26,500. Contribuţia limită este 18%
din venitul anului 2018, la un maxim de
$26,500. Această limită este redusă/ajustată
de alte contribuţii (“pension adjustment”).
Verificaţi “Notice of Assesment” primită
de la Canada Revenue Agency, pentru anul
anterior.
Contribuţia limită pentru 2019 la TFSA
(“Tax-Free Savings Account”) este de
$6,000. Cumulativ, suma maximă cu care
se poate contribui (dacă nu aţi făcut-o în
anii anteriori) este $63,500.
Beneficii CPP - CANADA PENSION
PLAN (medie/luna)
Pensia CPP la 65 de ani: $664
Pensia de dizabilitate: $955
Pensia de supravieţuitor cu vârsta sub 65
de ani: $432
Pensia de supravieţuitor peste 65 de ani:
$302
Benefit în caz de deces: $2,298

CPP oferă contribuitorilor şi familiilor
acestora, înlocuirea parţială a veniturilor în
caz de pensionare, dizabilitate sau moarte.
Trebuie să aplicaţi pentru a primi beneficii
CPP.
Pensia OAS - OLD AGE SECURITY
(maxim pe lună, în ianuarie 2019)
La pensioanrea la 65 de ani: $601.
Pragul minim de venit net, la care începe
diminuarea OAS: $77,580.
Pensia GIS - GUARANTEED INCOME
SUPPLEMENT (maxim pe lună, în
ianuarie 2019)
Pentru cine este singur, văduv, divorţat sau,
soţia/soţul nu primeşte pensie OAS: $898
Daca soţul/soţia primeşte pensie OAS sau
Allowance: $540.
Ca supliment la pensia OAS, canadienii cu
venituri mici, pot fi eligibili pentru GIS –
Guaranteed Income Suplement. Începând
din decembrie 2017, cei eligibili sunt
înscrişi automat.
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

ÎNTÂLNIREA DE PAŞTI
În fiecare an, de Sfintele Sărbători ale
Paştilor, românii se adună la Câmpul
Romănesc, dornici să ciocnească un
ou roşu şi un pahar de vin roşu, urânduşi unul altuia cu credinţă şi cu dragoste
“HRISTOS A ÎNVIAT”.
Mesele se umplu cu flori, coşuri cu
ouă viu colorate şi bucate tradiţionale
de “Sfintele Paşti”. Dar mai presus de
această abundenţă gastronomică, prin
calda ospitalitate şi buna cuviinţă a
oamenilor ce sfinţesc locul, îţi regăseşti
o pace neasemuită a sufletului, o
împăcare deplină cu tine însuţi şi cei
din jur. Aici, te simţi “acasă”, pentru
că eşti întâmpinat cu bucurie, urări
de bun venit şi îndemnat cu drag, la
masă. Aici, eşti “acasă”, în poienile cu
troiţe şi copaci înmuguriţi, lângă chipul

lui Eminescu dăltuit în marmură albă,
sub maiestoasele sălcii de lângă râu,
unde se oglindesc pădurile de pe deal,
ascunzând în căuşul lor dalba Capelă
Sfânta Maria.
În acest loc de simboluri ale trecerii
noastre prin istorie, binecuvântat de
lumină şi seva înfloririi, sărbătorirea
Învierii Domnului Nostru IIsus Hristos,
devine o sărbătoare a dragostei
sufleteşti, a primăverii, a înţelegerii între
semeni şi bucuria de a fi împreună!
Anul acesta întâlnirea de Sfintele Paşti
va avea loc pe data de 28 Aprilie la ora
2.00 pm.
Pentru informatii sunati la 905-2659884 or 647-504-4179.
Comitetul Asociaţiei

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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KITCHENER

Vitaminele și beneficiile lor
Acestea sunt
vitamine necesare corpului
omenesc: vitamina A, B1, B2, B3, B5,
B6, B7 (biotina), B9 (acidul folic), B12,
C, D, E și K.
Vitamina A - îmbunătățirea vederii,
menține pielea sănătoasă, ferește dinții
de probleme și păstrează oasele tari.O
găsim în: ouă, brânză, lapte, smântână,
ficat, pește, ulei de pește, rinichi, carne.
Vitamina B1 - îndeplinește un
rol deosebit în menținerea sănătății
cardiovasculare, a sistemului nervos,
dar și a celui digestiv. Se găsește în
cereale, pâine neagră, carne de porc,
fasole, mazăre, pește, fructe, drojdia de
bere.
Vitamina B2 -este vitală în procesul
de formare al hematiilor și al creșterii
somatice. O întâlnim brânză, nectar din
fructe, lapte, paste, cereale.
Vitamina B3 -contribuie la scăderea
valorilor colesterolului și este de bază
în procesele derulate de sistemul
nervos. Carnea de pui, peștele, ouăle,
laptele, legumele, nucile și cerealele
conțin niacină.
Vitamina B5 - are un rol bine stabilit
în procesul de sinteză a lipidelor,
proteinelor și carbohidraților Ajută la
dezvoltarea normală a sarcinii. Poate fi
asimilată din consumul de ouă, cereale,
legume, drojdie, broccoli, varză,
mazăre și salată.
Vitamina B6 este una dintre cele mai
importante din organism, îndeplinind
foarte multe funcții, motiv pentru care

alimentele bogate în această vitamină
sunt mai tot timpul recomandate de
medicii nutriționiști (și nu numai).
B6 îi ajută pe copii să crească sănătos
și să se dezvolte bine, contribuie
la buna activitate cerebrală și luptă
împotriva infecțiilor. Rolul esențial
jucat în întărirea sistemului imunitar
nu-i poate fi contestat. Vitamina B6 se
găsește în avocado, nuci, fasole verde,
carne de pui, ficat și pește.
Vitamina
B7 - contribuie la
producerea hormonilor, a sintezei
colesterolului și a acizilor grași, având
rol și menținerea în limite normale a
valorilor glicemiei.
Persoanele bolnave de diabet au
vitamina B7 cuprinsă în lista de
medicamente consumate. Următoarele
produse sunt bogate în biotină: legume
verzi, drojdie, cereale, ouă și salate.
Vitamina B9 joacă un rol deosebit
pe întreaga durată a unei sarcinii, căci
are proprietăți ce ajută la dezvoltarea.
Contribuie și la creșterea producției de
lapte matern și joacă un rol important
în prevenția unor boli cardiovasculare
și a accidentelor vasculare. Poate
fi procurată din legume verzi, ficat,
pâinea neagră și carne roșie.
Vitamina B12 responsabilitatea
ei este imensă, căci ajută la procesul
de formare a învelișului de mielina ce
„îmbracă” fibrele nervoase.
Cu alte cuvinte, B12 are grijă de
sănătatea și dezvoltarea sistemului
nostru nervos, dar ne ajută și la
memorie. Nu numai că participă activ
la metabolismul proteinelor, lipidelor și
al glucidelor, dar vitamina B12 ajută și
la menținerea unei sănătăți digestive

optime; protejează mucoasa digestivă
și ajută la vindecarea stomacului, în
caz de ulcer.
O gasim in ouă de găină, lapte, iaurt,
sardine, somon, scoici, ficat de pui,
carne de porc.
Vitamina C (acid ascorbic) este,
poate, cel mai puternic antioxidant
care ne apără de acțiunea radicalilor
liberi, de aici și rolul decisiv jucat în
întărirea sistemului imunitar. Ne apără
de alergii, creează în corpul nostru
interferonul, contribuie la inhibarea
creșterii tumorilor, protejându-ne de
diferite tipuri de cancer.
O regăsim în kiwi, ardei roşu, citrice,
roșii, căpșuni, cartofi și/ sau broccoli.
Vitamina D - cu cât mai multă
vitamină D în organism, cu atât mai
ușor se produce absorbția calciului
și la depunerea sa în oase și dinți.
Despre ea, specialiștii spun că prezintă
proprietăți atât ca vitamină, cât și ca
hormon (este singura vitamină ce poate
fi sintetizată de piele).
În plus, vitamina D are un rol esențial
și pentru homeostazia fosforului, ea
fiind, practic, „curierul” care transportă
calciul și fosforul în organismul nostru.
Vitamina D sprijină creșterea oaselor la
copii și remineralizează oasele adulților.
Dintre celelalte efecte benefice,
merită să enumerăm lupta împotriva
cancerului,
absorbția
mineralelor,
protejarea sistemului cardiovascular,
prevenirea inflamațiilor.
Vitamina E (tocoferol) reglează
funcțiile organelor de reproducere,
îmbunătățește activitatea sistemului
muscular. Altfel, protejează împotriva
hepatitei și are rol de a stimula

proliferarea celulară și de a se forma
hematiile. Vitamina E se găsește în
cereale, nuci, măsline, spanac, ulei
de floarea soarelui, ulei de soia, pâine
neagră, fasole, mazăre și porumb.
Vitamina
K fără vitamina K
(liposolubilă) nu am putea supraviețui,
fiind responsabilă și pentru prevenirea
hemoragiilor; la femei, reduce riscul de
menstruaţii abundente şi diminuează
gradul de durere.
Vitamina K se găsește în condimente
(busuioc uscat, cimbru uscat, piper
negru, cuișoare, oregano) și legume
(ardei roșu, morcov, roșii, fenicul,
conopidă fiartă, spanac fiert, sparanghel
fiert).
Vitaminele liposolubile devin solubile
în grăsimi, nu și în apă. Astfel, ele pot
fi consumate în funcție de capacitatea
organismului nostru de a procesa
grăsimile.
Putem să facem împreună un program
care să vă ajute cu deficiențele de
vitamine pe care le aveți sau pe care
doriți să le preveniți. S-ar putea să fie
mult mai simplu decât vă închipuiți.
Trebuie doar să mă contactați pe
telefon sau e-mail și voi fi bucuroasă să
vă ajut cum mă pricep mai bine.
Monica Laura Marin
519 635 0665
Integrative Nutrition Health Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com
monica.laura.marin@gmail.com

SERVICII PROFESIONALE

POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH

DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

CÂMPUL ROMÂNESC

Prima manifestare culturală anuală,
începută acum 50 de ani, cu care Câmpul
Românesc de la Hamilton îşi începe seria
evenimentelor este Programul IstoricLiterar Despre Basarabia, care are loc la
sfârşitul lunii martie.
A devenit o tradiţie printre membrii asociaţiei
culturale ca în deschiderea acestei
manifestări să cânte Imnul Asociaţiei
Culturale de la Câmpul Românesc, care
este Marşul Basarabiei.
În deschidere, a ţinut o scurtă prezentare
despre trecutul istoric şi zbuciumat al
Basarabiei, domnul Dumitru Răchitan,
preşedintele asociaţiei.
A urmat doamna Petra Macsim, care a
recitat poezia Prutul, scrisă de poetul
Valeriu Cercel. Mai apoi au urmat Iacob
Cazacu-Istrati cu o omagiere despre
Unirea Basarabiei cu Romania, Ștefan
Radu Ichim cu un Jurnal de Călătorie al
tatălui său care a fost în Basarabia și a
făcut cercetări sociologice în perioada
interbelică, sociologul Cristian Medelean
care a vorbit despre cultura interbelică a
Basarabiei - tradiții și obiceiuri, iar la finalul
evenimentului Grigore Zanfir a susţinut un
program muzical cu cântece patriotice şi
populare tradiţionale. Din partea asociaţiei
s-au servit diferite preparate culinare
deosebit de gustoase, recunoscute de
toată lumea ca fiind specifice bucătăriei
Câmpului Românesc. Intrarea a fost
gratuită. Donaţiile au fost deosebit de
generoase. Dacă doriţi să participaţi sau
să susţineţi evenimentele organizate la
Câmpul Românesc, vă invităm să accesaţi
pagina web: www.campulromanesc.ca
Agenda Românească

Program Istoric-Literar Despre Basarabia
la Câmpul Românesc de la Hamilton

Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită la ediţia a doua a SERBĂRII
CÂMPENEŞTI de la Drumbo, sâmbătă 8 iunie 2019, de la ora 12 până seara,
la adresa 935929 Blenheim Rd, Drumbo, Ontario, la un program artistic
variat, mâncăruri tradiţionale româneşti şi voie bună în magnificul decor
al proprietăţii familiei Cătană.
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KITCHENER
Miercuri 10 aprilie 2019 Grupul de Seniori Români din
Kitchener a aniversat 10 ani de existenţă. Iar pentru că
suntem în apropierea Sfintelor Paşti, am decis ca să avem
totodată şi masa de paşti cu această ocazie. Aşadar, în
urmă cu 10 ani, mai exact pe data de 17 martie 2009,
publicaţia Agenda Românească a creat acest grup, cu
scopul de a da posibilitatea pensionarilor români din
zonă să se întâlnească la o cafea, să schimbe diferite
impresii, să se cunoască între ei, şi cel mai important
să îşi păstreze limba română, tradiţiile şi sărbătorile
româneşti. Acum la ceas aniversar, putem spune că
am reuşit să ducem la îndeplinire scopul propus. Nu
a fost uşor, nici din partea redacţiei ziarului, care a
trebuit să fie prezentă săptămânal la aceste întâlniri
(întâlnirile au loc în fiecare zi de miercuri la ora 12) şi a
trebuit să asigure o bună desfăşurare a evenimentului,
dar nici din partea participanţilor, care, în prezent, vin
la aceste întâlniri indiferent de condiţiile atmosferice
sau distanţei unde locuieşte fiecare. Mai mult de atât,
datorită sponsorilor care îi avem, a fost posibil să oferim
celor prezenţi cafea, langoş, apple fritter, ciorba caldă,
la fiecare întâlnire, iar flori şi tort cu ocazia zilelor de
naştere. În funcţie de sponsori, aceste beneficii s-au mai
diminuat sau, dimpotrivă, s-au îmbunătăţit. În prezent le
oferim langoş şi apple fritter fiecărui participant. Dacă
la început grupul a numărat 10 persoane, în prezent
sunt zile când vin peste 25 de persoane. De la aceste
întâlniri au rezultat diferite prietenii, s-au organizat
excursii, se merge împreună la cumpărături, se vizitează
reciproc, dacă au fost cazuri de spitalizare s-a mers cu
mâncare, flori, etc în vizită. O zi pe lună este dedicată
restaurantelor All Inclusive (Mandarin, King Buffet).
Au fost organizate diferite seminarii cu teme alese:
sănătate, aranjamente florale, fraudă, documente gen
testament sau împuterniciri, masaj, chiropractor, şi multe
altele. Mulţi care au fost la început nu mai sunt printre
noi, sau sunt la diferite Cămine de Bătrâni. Acesta este
mersul vieţii fie că vrem fie că nu vrem. Tot datorită
acestor întâlniri, a rezultat Revelionul Pensionarilor
care este organizat întotdeauna în primele 2 săptămâni
din ianuarie, un eveniment dedicat în totalitate
pensionarilor, unde aceştia plătesc o sumă modică (anul
acesta a fost de $20/persoană) şi primesc în schimb
un meniu complet, muzică Live, tombolă şi pentru cei
care nu au cu ce ajunge la eveniment, deplasare dusîntors, totul în suma de 20 de dolari. Într-un cuvânt, li
se oferă atenţia cuvenită şi respect. Dar toate acestea
necesită timp, voluntariat şi dedicaţie, care le sunt
puse la dispoziţie de redacţia ziarului, şi, bineînţeles
partea financiară pentru diferitele sponsorizări puse la
dispoziţie de oamenii de afaceri români din zonă. As dori
să îi amintesc pe toţi cei care ne ajută si care ne-au
ajutat: Dr.Sorin Boeriu şi soţia dânsului Coralia, Cristina
Pekurar, Daniel Ghionoiu, Av.Georgiana Masgras,
Adrian Toma, Asociaţia ARTA din Kitchener, Stelian
şi Patricia George-Cosh, Mariana Ţuţuianu, Luminiţa
Mironescu, Netcu Ioan, Andrei Savan, Dr.Simona Rusu,
Tina Niţu, Nelu Drăguşin, şi foarte mulţi români cu suflet
mare care pur şi simplu ne-au contactat şi au dorit să le
ofere celor prezenţi, cafea sau dulciuri atunci şi acolo pe
loc. Am avut situaţii extraordinare când eram prezenţi
la cu totul alt eveniment, şi aceşti români deosebiţi de
care discutăm, au făcut donaţii pentru cafea sau cele
necesare la grupul de pensionari de miercuri de la piaţa
agro-alimentară unde au loc aceste întâlniri.
Le mulţumim tuturor sponsorilor care ne susţin. Cine
doreşte să ne sponsorizeze cafeaua (care în prezent
nu este sponsorizată) sau alte sponsorizări, îi invităm
să ne contacteze la redacţia ziarului, sau pur şi simplu
să ne viziteze miercuri la piaţă. Iar acelor pensionari
care doresc să facă parte din grupul nostru, la fel ne pot
contacta direct la piaţă sau la telefonul redacţiei.
Susţinând acest Grup al Pensionarilor Români, este ca
şi cum ne-am sprijini părinţii sau bunicii noştri, pentru cei
care nu îi mai au.
Agenda Românească

ANIVERSAREA DE 10 ANI A

GRUPULUI DE PENSIONARI ROMÂNI DIN KITCHENER
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Grija de tine şi de ceilalţi e
cuvântul cheie acum. Dragoste: Relaţia
voastră a ajuns într-un punct care necesită
de urgentă o direcţie nouă. Financiar: Vei fi
bine remunerat pentru ceea ce faci, iar banii
care îţi intră în cont sunt folosiţi pentru
bucuria întregii familii.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu urma tratamente după ureche,
ci încearcă să apelezi întotdeauna la păreri
avizate. Dragoste: Ar fi păcat să incepeti
urmatoarea perioada din an cu tensiuni
şi nemulţumiri unul faţă de altul, ca atare
profită acum pentru a repara ceea ce nu te
mai satisface. Financiar: Vei fi dispus să
faci investiţii mari.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma banalele simptome
de boală în motiv de ipohondrie şi grijă
exagerată. Dragoste: Depui mari eforturi
pentru a ameliora atmosfera de cuplu, dar de
multe ori simţi că totul e o luptă cu morile
de vânt. Financiar: Oriunde ai merge, parcă
auzi acelaşi refren: lipsuri. Nici partenerul
nu o duce mai bine şi, dacă faci un calcul,
nu iese deloc bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primeşti multe sfaturi ce merită
puse în practică pentru a te simţi mai bine.
Dragoste: Viaţa de cuplu nu pare să fie în
centrul atenţiei, ceea ce e ciudat pentru tine,
mereu preocupat de inima ta. Financiar:
Banii nu sunt în cantităţi însemnate, dar
chiar dacă sumele sunt ceva mai mici, nu
îţi inspiră instabilitate şi nu intri în panică.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai
mult în natură, vei simţi că ai mai multă
energie şi nu vei mai fi preocupat de boli.
Dragoste: Consideri că e mai bine să-ţi
păstrezi luciditatea şi să aşezi în prim plan
valori raţionale. Financiar: Ţi-e greu să-ţi
refuzi o plăcere, dar, decât să suferi mai
târziu, mai bine iei măsuri drastice acum.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Mare atenţie, trece un risc major
prin calea ta. Dragoste: Nu te lăsa amăgit
de aparenţe pentru că cel mai mare duşman
al acestei perioade, în plan sentimental,
este minciuna. Financiar: Poţi încheia un
contract destul de bun.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Simţi nevoia să leneveşti cât ţi
se permite, pentru că aşa îţi aduni forţele.
Dragoste: Dacă partenerul nu vine cu
o propunere prin care relaţia voastră
să capete un alt ritm, gândeşte-te tu ce
trebuie modificat. Financiar: Banii nu vor
fi cheltuiţi la voia întâmplării, ci acorzi o
mare atenţie rezervelor disponibile.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pot apărea unele probleme oculare
iar oboseala fizică şi stresul intelectual lasă
urme. Dragoste: Măcar acum propune un
armistiţiu! Se pare însă că îţi place această
stare de luptă, pentru că te ţine mereu în
priză. Financiar: Banii sunt la polul marilor
insatisfacţii, atenţie la investiţii.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile
temerare, conflictele şi excitantele (cafea,
alcool, etc.). Dragoste: Îi pui inima pe
jăratec celuilalt şi, pentru că eşti atât de
capricios în manifestarea sentimentelor, îl
vei face să se îndoiască de tine. Financiar:
Ai făcut achiziţii bune, afacerile au mers
bine şi ai un sentiment de stabilitate şi
împlinire.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă te îmbolnăveşti, este numai
pentru că ai fost iresponsabil cu propriul
corp. Dragoste: Ai putea fi atras de cineva
plăcut, simpatic, ce ţi se bagă pe sub piele cu
vorbe dulci şi declaraţii înfocate. Financiar:
Scapi de o povară financiară grea, care te-a
ţinut blocat.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu a dispărut, vindecarea nu a
fost completă atunci când te-ai ocupat de
ea, ci recidivează. Dragoste: Formaţi o
pereche excelentă, care ştie să valorifice la
maximum fiecare clipă petrecută împreună.
Financiar: Rămâi fără bani, datoriile
te falimentează iar abuzurile îşi arată
consecinţele neplăcute.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Pe fondul tensiunii, este posibil
să ai un comportament impulsiv, riscant,
orientat spre excese. Dragoste: Distanţa,
îndoiala, dorul, teama de singurătate apar
trecător prin sufletul tău. Financiar: Primeşti
banii cu greu, cu mari hopuri şi întârzieri şi
nu la nivelul sperat.
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OTTAWA
Ambasada României la Ottawa

Alegerile pentru
Parlamentul European

Referitor la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, va informăm
asupra prevederilor legale aplicabile :
Au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani;
Cetățenii români aflați în străinătate (cu domiciliul în străinătate, cu
reședința în străinătate sau aflați ocazional în străinătate) pot vota la
orice secție organizată în străinătate, pe baza următoarelor documente
de identitate românești, valabile:
• Pașaport simplu, pașaport simplu temporar, pașaport de serviciu,
pașaport diplomatic;
• Carte de Identitate, Carte de Identitate electronică, Carte de Identitate
provizorie, Buletin de Identitate;
• Nu se poate vota cu titlu de călătorie.
Recomandăm cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de
vot să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate românești, iar în
cazul în care acestea sunt expirate sau expiră înainte de scrutinul din 26
mai, să facă demersurile necesare pentru reînnoirea lor.
Secțiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7.00-21.00, ora locală.
Conform legislației în vigoare nu este necesară înscrierea cetățenilor
români în Registrul electoral.
Cetățenii români care votează la secțiile organizate în străinătate vor fi
înscriși în listele electorale suplimentare.
Cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altui stat membru
al Uniunii Europene, pot să-și exercite dreptul de vot numai după ce dau
o declarație potrivit căreia nu și-au exercitat dreptul de vot pentru membrii
Parlamentului European din statul membru în ale cărui liste electorale au
fost înscriși.
Au drept de vot și cetățenii europeni din alt stat membru UE care s-au
înscris în liste special pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul
European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală
Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Nota Redacţiei Agenda Românească
Lista candidaţilor
http://europarlamentare2019.bec.ro/candidati/
Modul de votare:

https://www.alegerile-europene.eu/cum-votezi/romania

Paulina Popescu

pag.12 AGENDA ROMÂNEASCĂ

11 Aprilie * Nr.273

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

IXTAPA

(Mexic)

un punct de reper în triunghiul soarelui

Mexicul este ţara care ne fascinează
pe toţi. Nu de mult m-am întors din
Ixtapa, o staţiune balneară de pe
coasta mexicană a Pacificului, la 5
ore şi jumătate de zbor din Toronto, la
700 km de Puerto Vallarta şi 250 km de
Acapulco. În 1970 autorităţile mexicane
au început construirea staţiunii turistice
Ixtapa. Toate lanţurile hoteliere se
găsesc unul lângă altul, făcându-şi
concurenţă pe Playa del Palmar, o plajă
presărată de palmieri. Faleza Ixtapa
adăposteşte peste 250 de iahturi şi
superbe vile pe malul mării. Amatorii de
surf sunt într-un adevărat paradis.
Ixtapa este o aglomeraţie de hoteluri,
plaje cu valuri spumoase şi un nisip
mătăsos, două importante terenuri de
golf, o pistă pentru biciclete de 15 km,
magazine de lux, baruri, discoteci. Aici
aveţi două destinaţii turistice pentru
acelaşi preţ: Ixtapa şi Zihuatanejo.
Amatorii de golf pot întâlni şi câte un
crocodil plimbându-se pe malul unui
lac, de aceea nu este recomandat să
vă aplecaţi şi să căutaţi mingi în apă.
Succesul
acestor
localităţi
este
climatul agreabil şi peisajul magnific,
temperatura este stabilă în jur de 25
de grade şi nu plouă niciodata, ceea ce
nu este cazul în Rivera Maya şi coasta
atlantică. Spre deosebire de Yucatan,
peisajul este accidentat iar vegetaţia
rămâne verde până în aprilie, dar pe
de o parte valurile sunt puternice şi nu
se poate înnota. În depărtare se poate
vedea lanţul muntos Sierra Madre del
Sur.
Ixtapa (locul alb) situată în statul
Guerrero este una dintre cele mai
compacte staţiuni din Mexic, o versiune
miniaturală a hotelurilor din Cancun.
Pe locul unde se afla azi staţiunea,
exista o plantaţie de cocotieri.
Ideal este să călătoriţi din decembrie
până în aprilie, pentru că temperatura
locala este între 25 şi 33 de grade,
fără ploaie, iar anotimul tornadelor este
încheiat.
Parcul Aztlan este o rezervă ecologică,
care adăposteşte crocodili, iguane şi

păsări exotice. Pista pentru biciclete
care leagă Ixtapa de Zihuatanejo
traversează o pădure tropicală cu
arbori maiestuoşi cum ar fii arborele
capoquiers, arborele cu nuci Maya şi
guancastes care ajung până la 35 de
metri înălţime. Iubitorii de păsări pot
observa papagali, vulturi, ciocănitori,
şoimi. În eco-parcul Aztlan, la capătul
pistei de biciclete dinspre Ixtapa puteţi
descoperi un Cocodrilario şi laguna
Playa Linda cu numeroase păsări.
Pentru prima data am văzut arborele cu
nuci Maya.
Arborele cu nuci Maya este un copac
excepţional care poate absorbi carbonul
din atmosferă şi să îl trasforme în calciu
cu ajutorul ciupercilor şi bacteriilor.
Calcarul fabricat în felul acesta este
ascuns în sol între rădăcinile copacului.
Formând această piatră sedimentară,
solul devine mai puţin acid şi mai
fertil. Este singurul copac care este
polenizat de vânt. Fructele cad pe sol
în luna martie şi aprilie fiind apreciate
de animalele pădurii, au o culoare
portocalie şi în mijloc un sâmbure
mare. Acest fruct a făcut parte din
alimentaţia triburilor Maya fiind foarte
nutritiv în proteine, calciu, fier, fibre şi
chiar vitamine. Nucile se conservă bine
şi pot fi folosite în bucătărie, în piuree,
făină, sosuri sau băuturi. În fiecare an
un astfel de copac produce peste 180
kg de nuci.
Mi-a plăcut în această staţiune faptul
că mâncam la restaurante pe malul
oceanului. Am întâlnit nişte familii din
Quebec care vin să scape de iarna
canadiană, trei luni în fiecare an.
Într-una din zile am văzut şi o balenă
dansând printre valuri.
În acest loc m-au atras familiile de
mexicani, care vin aici pentru patru
zile la sfârşit de săptămână cu toţi
membrii familiei, care pot depăşi 30
de persoane. Îi puteai vedea îmbrăcaţi
în alb şi făcându-şi o poză pe malul
oceanului. Mexicanii iubesc apa şi stau
în piscină de la ora 8 dimineaţă până
la ora 8 seara, fiind gălăgioşi şi veseli.
Poţi vedea la restaurant
bărbaţi purtând în braţe
copilaşii adormiţi.
Ei nu dau aproape niciodată
bacşiş la ospătari. Înfulecă
porţii uriaşe de mâncare
locală. Am sta de vorbă cu
Don Juan, un om simplu
dar cu o inimă de aur care
ne-a invitat la el acasă.
Aproape de Ixtapa, la
10 km depărtare se afla
Zihuatanejo, un mic sat
de pescari. Populaţia este
primitoare, atmosfera este
calmă, o mare de culoare
verde şi un golf înconjurat
de munţi.
Zihuatanejo sau Zihua
a fost fondat de azteci

şi cucerit de spanioli. Azi Zihua are
120,000 de locuitori. Autostrada 200
construită în 1960 a legat somnolentul
sat de pescari cu lumea modernă.
Economia oraşului se baza pe pescuit
şi agricultură: seminţe de susan,
mango, guayaba, roşii, porumb. Unul
dintre cele mai importante produse de
export este “copra”, miezul de nuci de
cocos folosit pentru săpun, ulei şi alte
produse.
De la Ixtapa am luat un autobuz pentru
care am plătit un dolar canadian, şi în
20 de minute am fost la Zihuatanejo.
Am întrebat călătorii unde trebuie să
cobor pentru a ajunge la muzeu. O
femeie a fost atât de amabila de i-a
spus şoferului ca suntem nişte turişti şi
să ne indice unde trebuie să coborâm.
Mi-a plăcut că vânzătorii de artizanat
nu sunt insistenţi şi îşi aşteaptă clienţii
resemnaţi. Aici puteti gusta “un chile
relleno con queso”, un ardei umplut cu
brânză într-un aluat prăjit, un deliciu. Pe
lângă tequila puteţi degusta o limonadă
cu ginger. La Zihuatanejo se află un mic
muzeu arheologic cu 6 săli de expoziţii
cu colecţii de gravuri, bijuterii, figurine
de ceramică.
În Ixtapa-Zihuatanejo puteţi face
excursii ecologice pe jos, cu bicicleta,
în kayak.
Plaja principala din Zihuatanejo are
peste 400 metri lungime şi îşi are
originea din epoca colonială fiind
locul unde se încărcau vapoarele
negustorilor spanioli cu lemn de stejar,
acaju, cedru, lemn de nuc.
Playa la Ropa poartă numele unui
vapor spaniol care, transportând
îmbrăcăminte şi mătase, s-a scufundat
aici împreună cu întreaga marfa.
Cel mai bun loc pentru a vedea păsări
se află la Barra de Potosi, situat la 40
km de Zihuatanejo, o lagună de mulţi
kilometri şi o plajă imensă, unde puteţi
descoperi şi admira sute de păsări,
egrete, pelicani, ibişi cu ciocul lung
şi încovoiat. Numai într-o oră puteţi
vedea 25 de specii. Pe această plajă se
poate merge pe jos sau călare pe cal.
Aici se află numeroase restaurante cu
fructe de mare numite “enramadas”,
cu hamacuri pe care le puteţi închiria
pentru a vă odihni.

Patrimoniul arheologic al Mexicului este
extraordinar, având 40.000 de locuri
istorice. În mica localitate La Chole,
Soles de Maciel la 30 minute cu maşina
de Zihuatanejo se află un şantier
arheologic întins pe 148 km pătraţi şi
ar putea deveni unul dintre cele mai
importante din Mexic. Locul a aparţinut
triburilor Maya şi ar fi fost distrus de
către un tsunami. Numai o parte a fost
cercetat, deoarece terenul aparţine
ţăranilor care cultivă arbori fructiferi,
legume, nuci de cos şi tutun. Guvernul
mexican este pe cale de a cumpăra
acest teren.
Numeroase specii de broască ţestoasă
sunt pe cale de dispariţie pentru
că oamenii le consumă ouale şi le
mănâncă carnea. Personalul hotelurilor
din Ixtapa culeg ouăle din nisip şi le
transportă în locuri speciale pentru ca
ele să fie protejate în incubatoare, iar
mai apoi să le dea drumul puilor de
broască în mare, spre bucuria turiştilor.
Ixtapa-Zihuatanejo aparţine regiunii
numite “Triunghiul Soarelui” din care
fac parte Acapulco şi Taxco de Alarcón.
Ocupă locul trei ca zonă turistică, după
Cancun şi Puerto Vallarta, fiind popular
pentru pescuitul sportiv. Din Mexico
City până aici se fac 6 -7 ore cu maşina.
Aici vin la sfârşit de săptămână familiile
mexicane, care nu agrează, sau mai
bine spus sunt anti-Acapulco.
În statul violent Guerrero, 2318 crime
au avut loc numai în anul 2017, cifra
cea mai ridicată din ţară. În acest stat
nu există nici un fel de industrie şi
oamenii cultivă opium pentru a trăi.
Este principalul producător mondial
de opium, iar mare parte se exportă în
Afganistan. Armata mexicană vine des
şi distruge culturile de opium.
Statul Guerrero este cel mai sărac
din Mexic. În 2014, 43 de studenţi din
acest stat au dispărut. Este considerat
simbolul violenţelor din această ţară şi
legăturile dintre cartelele de droguri şi
politicienii corupţi.
Nu vă speriaţi, sunteţi în siguranţă în
staţiune, dar este bine să fiţi informaţi.
Paulina Popescu,
Kitchener
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SIMONA POGONAT

Precizări privind autorizația de
călătorie ETIAS pentru românii și
moldovenii care trăiesc în Canada

La începtul lunii martie a
fost anunțat că începând
cu 2021, pentru a călători
în anumite țări din Uniunea
Europeană,
canadienii,
alături de cetățenii din peste
50 de alte state ale lumii, vor
avea nevoie de o autorizație
de călătorie numită ETIAS European Travel Information
and Authorisation System.
Știrea privind introducerea
unei cerințe suplimentare
pentru călătoriile în spațiul
Schengen
a
generat
confuzie,
deoarece
mai
multe
publicații,
atât quebecheze cât și
românești, au anunțat ETIAS
ca fiind o viză, ceea ce este
fals. În articolul „Canadienii
NU vor avea nevoie de viză
pentru a merge în Europa”, disponibil
la www.accentmontreal.com, veți găsi
explicațiile necesare privind această
autorizație de călătorie și cum se
deosebește ea de o viză.
În acest articol vom încerca să
răspundem câtorva întrebări ce ne-au
fost adresate în legătură cu ETIAS în
cazul românilor și moldovenilor care
trăiesc în Canada.
Trebuie reținut faptul că ETIAS va intra
în vigoare la începutul lui 2021. Până
atunci nimic nu se schimbă. Menirea sa
este de a întări securitatea călătoriilor
cu destinația în spațiul Schengen.
Obținerea ETIAS va deveni obligatorie
pentru toți cetățenii țărilor care în
prezent pot intra fără viză în țările care
fac parte din acest spațiu (cu condiția
ca șederea lor să nu depășească 90 de
zile). Canadienii, americanii, australienii
fac parte din această categorie de
călători.
ETIAS va fi valabilă pentru o perioadă
de trei ani sau până la data expirării
pașaportului și va permite un număr
nelimitat de intrări în spațiul Schengen

- tranzit, turism, vizită la familie sau
business. Șederile nu trebuie însă să
depășească 90 de zile într-o perioadă
de 180 de zile.
Autorizația de călătorie se va
obține online, costul fiind de 7 euro
(aproximativ 10,50 dolari canadieni)
pentru persoanele peste 18 ani (cei sub
18 ani nu o vor plăti).
Sisteme similare de informații și de
autorizare privind călătoriile există
deja în Canada (Electronic Travel
Authorization - eTA/ Autorisation de
voyage électronique - AVE) și în Statele
Unite ( Electronic System for Travel
Authorization – ESTA).

folosească pașaportul românesc, nu
cel canadian.
Mai mult, deși România nu este încă
membră Shengen, este de așteptat ca
ea să fie admisă în această zonă de
liberă circulație înainte de 2021, atunci
când sistemul ETIAS va fi operațional.
Odată ce România va fi parte a spațiului
Schengen, turiștii care în momentul de
față nu au nevoie de viză pentru a intra
în Europa, ca de exemplu cetățenii
canadieni, vor trebui să aplice pentru
ETIAS dacă vor să meargă în România.
Români care călătoresc cu pașaport
canadian se vor afla deci în această
situație.

Românii și moldovenii din Canada
vor avea nevoie de ETIAS?
Persoanele care dețin un pașaport valid
emis de una dintre țările membre ale
Uniunii Europene nu vor avea nevoie
de autorizația de călătorie ETIAS,
atâta timp cât călătoresc cu pașaportul
respectiv. Prin urmare, cetățenii românii
care trăiesc în Canada și care vor voiaja
în spațiul Schengen nu vor fi nevoiți să
aplice pentru ETIAS, cu condiția să

În ceea ce îi privește pe cetățenii
Republicii Moldova care trăiesc în
Canada, indiferent cu ce pașaport
călătoresc – cel moldovenesc sau cel
canadian – aceștia vor trebui să obțină
autorizația de călătorie ETIAS dacă
vor să intre într-una din țările zonei
Schengen.
Ce este Schengen?
Schengen este spațiul de călătorie fără
frontiere al UE. În prezent el acoperă

TV BOX Android
FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

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

26 de țări. Libera circulație
- dreptul de a trăi, studia,
munci și ieși la pensie
oriunde în UE - este, probabil,
cea mai tangibilă realizare a
integrării europene. Odată
cu
instituirea
spațiului
Schengen în 1995, au fost
eliminate controalele la
frontierele interne ale UE.
La ora actuală, spațiul
Schengen
cuprinde
majoritatea statelor UE:
Austria,
Belgia,
Cehia,
Danemarca,
Estonia,
Finlanda,
Franța,
Germania, Grecia, Ungaria,
Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Olanda,
Polonia,
Portugalia,
Slovacia, Slovenia, Slovenia
și Suedia. Patru țări din afara
UE - Islanda, Norvegia,
Elveția și Liechtenstein - au aderat, de
asemenea, la spațiul Schengen.
Următoarele țări membre ale Uniunii
nu fac parte din această zonă de liberă
circulație: Irlanda și Regatul Unit, care
mențin opțiunea de a rămâne în afara
spațiului și își desfășoară propria
zonă comună de călătorie, precum și
Bulgaria, Croația, Cipru și România.
Procesul privind intrarea Croației este
în desfășurare, în timp ce Ciprul are o
derogare temporară de la aderare. În
ceea ce privește România și Bulgaria,
reamintim că Parlamentul European a
dat undă verde pentru aderarea lor în
iunie 2011. Cele două țări îndeplinesc
toate condițiile necesare, însă decizia
finală privind alăturarea unei țări la
spațiul de liberă circulație trebuie luată
în unanimitate de către guvernele UE în
cadrul Consiliului.
În spațiul Schengen au loc anual 1,25
de miliarde de călătorii.
(Sursa: Parlamentul European, www.
europarl.europa.eu)
www.accentmontreal.com

OSHAWA
Biserica Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie din Oshawa

Moaştele Sfântului Pantelimon

Sâmbătă 20 Aprilie 2019
Sâmbăta lui Lazăr
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie de la ora
10:00 am, urmată de pomenirea morţilor
Sâmbătă 20 Aprilie 2019
Aducerea moaştelor Sf. Pantelimon
Acatistul Sf. Pantelimon de la ora 5:30 pm,
urmat de Taina Sfântului Maslu şi

Taina Spovedaniei
Duminică 21 Aprilie 2019
Intrarea Domnului în Ierusalim (Dezlegare
la peşte) Duminica Floriilor
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi
scoaterea spre închinare a moaştelor Sf
Pantelimon, Sf. Ierarh Nectarie şi Sf. Ierarh
Nicolae de la ora 10:00 am, urmată de o
Agapă Creştină cu peşte.

pag.14 AGENDA ROMÂNEASCĂ

11 Aprilie * Nr.273

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

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.

mcarabas@gmail.com

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

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

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)
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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

Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

Cautam soferi cu categoria A-Z

ANGAJEZ

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

pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.

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

THIS MONTH SPECIAL
2007 MAZDA 5 GT
($ 5795)
Financing, Safety,
E-Test, Certified, Very
Well Maintained, Car
Proof, No Accident,
Fog Lights, Sun Roof,
6 Seats, Dual A/C,
Very Low Kilometers,
Remote Starter OEM,
ABS, 4 Cylinder
Engine.

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

FACEREA

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

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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

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

După vreo șase zile
de olărit sub zborul rotund
al Duhului Sfânt
ar fi renunțat
ca-n locul zidirii din pământ
să-i dea doar transparențele
viului,
dar acum semăna tot mai mult
cu chipul de om al Fiului.
În stânga îi cântase inima,
cu valul din șoaptă în șoaptă,
însă îi lipsea ceva,
abisul cerând alt abis cumpănirii
în partea lui dreaptă
ca un sărut ce lutul îl așteaptă
stingându-se pe oale.

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).

”Ascunde durerea tristeților Tale,
cu-n oftat zise Fiul,
să Ți le port în năstrapă,
când omul pe Om va împunge
să curgă și sânge și apă!”

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

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

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

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

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

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

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

PASTĂ DE MICI

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

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

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

NEW LOCATION

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

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

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

www.naturalstonecity.com

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

INSURANCE

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI

WHOLESALE Pentru pizzerii

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

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

Creamy Feta
Avem

education.

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

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

