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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

* Joi 15 august - Adormirea Maicii Domnului * Vineri 16 august - Sf.Martiri Brâncoveni *

$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
22 August 2019
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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

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri. 

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760A avut loc PRIMA 

ediţie a
ZILELE ZALĂULUI 

în Toronto pag.12

Biserica “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto

vă invită la PICNIC
Asociaţia Inginerilor Români din Canada (AREC)

vă invită la PICNIC
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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

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

Programul serii va mai cuprinde un spectacol 

folcloric cu Ansamblul AROY din 

Kitchener şi concursul Miss Banatul.

Intrarea este $30. Mâncarea (şniţel de 
porc, cârnaţi şi cotlet la grătar, cartofi prăjiţi, 
salată, prăjituri)  şi băutura vor fi oferite 
CONTRA COST (cash). Băutura variată va 
avea preţuri competitive. 
Locurile vor fi limitate. Vă invităm să vă 
rezervaţi biletele din timp.

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 
Bleams Rd., Kitchener, Ontario, sâmbătă 31 August 2019.

Sâmbătă 31 august 2019 (Long 
Weekend - Labour Day) în cadrul 
Festivalului Bănăţean vor avea 
loc activiăţi sportive şi culturale. 
Tradiţionalul turneu de fotbal va 
începe dimineaţa, iar seara începând 
cu ora 7pm va avea loc o petrecere 
românească avându-l ca invitat pe 
binecunoscutul Ionică Ardeleanu 

Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 51-lea

FESTIVAL BĂNĂŢEAN

Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la numărul de 
mai jos şi să lăsaţi mesaj, vă sunăm noi înapoi.

519.570.0172
Vă aşteptăm cu drag!

Ionică Ardeleanu

Jumătate din căsnicii ajung la coşul cu 
divorţuri. Trei sferturi din dosare conţin 
particulele ”mamă”, ”tată”, ”socru”. Şi 
aproape toate dosarele conţin cuvântul 
”soacră”.

Când se mută în viaţa alesului ei, mireasa 
cară după ea un trecut ceţos, opt geamantane 
pline cu haine şi o maşină plină cu părinţi. 
Când se mută în viaţa adoratei lui, ginerică 
vine la pachet cu o sacoşă de cămăşi, o 
pungă de lame de ras şi o casă plină cu mami 
şi tati. Dacă nu te poţi furişa în programul 
Prima Casă, ai să ajungi în programul Prima 
Masă aşezată de soacră-ta. Locuieşti cu ea, 
n-ai încotro. Primul lucru pe care trebuie 
să-l ştii despre socrii tăi este că niciodată nu 
vei fi demn de odrasla lor. Decât, eventual, 
după ce din amorul vostru rezultă doi 
copii reuşiţi, iar voi câştigaţi vârtos, având 
obligatoriu joburi din seria celor cu salarii 
nesimţite.

Coabitarea loveşte din nou
Carmen şi Silviu s-au căsătorit şi, ca să nu 
stea la mama ei – care nu fusese de acord 
cu această sudură conjugală – s-au mutat la 
mama lui. Care fusese de acord cu nunta, 
cu precizarea amabilă că noră-sa, deşi e 
frumuşică, profită de averea copilului ei. 
Băiatul era în posesia impresionantei averi 
de o cămăruţă în apartamentul mă-sii şi un 
dulap cu ciorapi, cămăşi, un calculator 486 
(nu întrebaţi, nu vreţi să ştiţi) şi o colecţie 
de brelocuri. Oricum, în concluzie, dintre 
două acrituri, o aleseră pe cea cu mai puţin 
oţet. Soacra a considerat că, atâta vreme 
cât vlăstarele familiei nu-i plăteau chirie, 
puteau măcar să asculte câte-o sesiune de 
comunicări, din când în când. Din oră-n oră, 
mai exact. De exemplu, tema uneia dintre 
ele a fost ”Cum să ne aliniem în faţa băii, 
ca să nu creăm busculade”. La alineatul 
trei, paragraful B, soacra a punctat că e 
normal să dăm prioritate celor vârstnici, 
căci ei ne-au crescut şi ne-au făcut ceea ce 
suntem astăzi (”nişte victime”, a bolborosit 
noră-sa în cerul gurii, apoi a tuşit, pentru 
un bruiaj rapid, care probabil i-a salvat 
viaţa). Vorbitoarea a continuat spiciul, 
netezindu-şi halatul cu buburuze: în zori, 
tata-socru va avea întâietate la baie, întrucât 
”e cu prostata”, ca să cităm exact. A doua 
persoană care putea pătrunde în lăcaş va 
fi, evident, mama-soacră, deoarece avea o 
etate. Venea tare din urmă Silviu, fiindcă 
era fiu-său. Nu aşa a argumentat, dar a 
spus că un bărbat n-are nevoie de prea mult 
timp să-şi dea jos blana de pe faţă şi să se 
împroaşte cu apă pe ici, pe colo. Apoi, a 
adus o critică foarte constructivă la adresa 
lui Carmen, care, potrivit cronometrului 
special amenajat, petrecea între 28 şi 44 
de minute în baie, în fiecare dimineaţă. Pe 
această cale, familia reunită se întreabă cu 
ce se ocupă ea acolo, de ce trebuie să ne 
epilăm doar la prima oră şi de ce trebuie 

să ne epilăm în general, dacă suntem deja 
măritate. Au rezistat în casa groazei două 
săptămâni. Carmen, care ajunsese să facă 
duş cu o viteză de pompier tânăr, l-a pus 
pe Silviu să aleagă între organigrama de la 
wc şi fericirea în cuplu. El a fost chinuit de 
cârcelul uriaşei dileme, iar în cele din urmă 
i-a răspuns, cu o jumate de gură şi-un sfert 
din pulsul normal, că mama lui are dreptate. 
Datorau respect unor seniori care, deşi 
n-aveau de plecat nicăieri dimineaţa, aveau 
dreptul să ocupe baia la ora când ginerii 
lor se moţau pentru serviciu. Carmen şi-a 
strâns calabalâcul în aceeaşi zi – a ajutat-o 
şi soacră-sa, cu mare drag. A plecat fără să 
privească înapoi, ba chiar n-a privit nici în 
dreapta, nici în stânga, era s-o calce maşina.

 Mamaia, perla familiei 
Când Flori a anunţat că e gravidă, toată 
casa a ţopăit ca un ospiciu aflat în pană de 
sedative. Cea mai fericită era soacra mare, 
mama lui Dorinel. În fine, s-a născut mlădiţa 
şi-au adus-o acasă. În timp ce-şi ţinea 
comoara la sân, Flori se plictisea, pesemne, 
aşa că a început o conversaţie cu bebe: 
„Uite, puiule, a venit mamaie!”. Soacra a 
rămas în poziţia crăcănat-cu-mâinile-în-aer, 
ar fi putut apăra un unşpe-metri în Liga 1. 
Văzând că n-o bagă nimeni în seamă, fiindcă 
toţi se holbau la cocoloşul mâncăcios, s-a 
trântit într-un fotoliu şi-a început să explice, 
cu sughiţuri, că dacă a ajuns lumea să-i 
spună ”mamaie” la 59 de ani, atunci ea 
poate să se spânzure. Scena ar fi avut ceva 
cinematografic, dacă noră-sii nu i-ar fi picat 
din gură ”E bine că poţi!”. Dorinel avea 
culoarea salamului de Sibiu, se uita când 
la nevastă-sa, când la mă-sa, nu ştia pe cine 
să pupe şi pe cine să ia la pumni. Până la 
urmă, şi-a tras lui un pumnişor în cap, ca 
să i se decanteze minţile. A întrebat-o pe 
maică-sa cum ar prefera să i se spună în loc 
de tradiţionalul şi românescul mamaie, atât 
de încărcat de spirit şi istorie. Ea a răcnit 
că vrea ca nepotu-său să-i spună ”mami”. 
Sau s-o strige pe nume, Melania. Flori a 
sărit ca din catapultă, era să scape copilul 
în maşina de spălat. ”Păi cum să te strige pe 
dumneata mami, când eu sunt mami?!”. ”Tu 
eşti mamă, nu mami!”, a corectat-o soacră-
sa. Cotcodăcelile au continuat ani de zile, 
băieţelul era deja la grădiniţă şi înţepenea de 
câte ori se reunea familionul, fiindcă trebuia 
să ţină minte apelativele: mă-sa era Mami, 
mă-sa mare era Meli, ta-su mare era Papi, 
mătuşă-sa de 64 de ani era Tuşi – ”tanti” i se 
păruse odios, ce era ea, şefă de gogoşerie? 
Ceilalţi bunici au vrut să li se spună Momo 
şi Bobo. Preferau să aibă nume de pechinezi 
decât să audă lumea pe stradă că ei sunt 
mamaie şi tataie. Încă mai sperau să fie luaţi 
drept părinţi, deşi purtau amândoi haine de 
astrahan şi căciuli de nutrie.
...continuare în numărul următor

Simona Catrina

Soacrele care au 
îngrăşat avocaţii 

de divorţuri

Din seria
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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

WINDSOR

Spre deosebire de anul civil, care 
începe la 1 ianuarie, prima zi din anul 
bisericesc este 1 septembrie, pentru 
că, după tradiţia moştenită din Legea 
Veche, aceasta a fost prima zi a creaţiei 
şi ziua în care Mântuitorul nostru Iisus 
Hristos şi-a început activitatea Sa pe 
pământ, atunci când a citit în Sinagogă 
cuvintele proorocului Isaia cap. 61, v. 
1-2, care profeţeau despre Sine.

Începutul Anului Nou Bisericesc a fost 
instituit în urma hotărârii celor 318 
Sfinţi Părinţi participanţi la Sinodul I 
Ecumenic de la Niceea, din anul 325. 
Hotărârea aceasta a fost legata de un 
amănunt biblic, începutul activităţii de 
propovăduire a Evangheliei de către 
Mântuitorul. După calendarul iudaic, 
intrarea în sinagoga din Nazaret a 
Mântuitorului a fost în luna a şaptea, 
numită Tisri – septembrie.

Aşadar, 1 septembrie nu este o invenţie 
nouă a Bisericii, de mai bine de 1800 de 

ani, aceasta zi este considerată început 
al unui nou an liturgic, pentru că toate 
cele trei mari perioade, Octoih, Triod, 
Penticostar, toate cărţile de cult şi în 
principal cele 12 Minee au ca referinţă 
1 septembrie.

Toate sărbătorile din calendarul nostru 
gravitează în jurul acestei zile. Astfel, 
anul bisericesc se încheie în luna 
august, când avem sărbătorile Adormirii 
Maicii Domnului la 15 august şi Tăierea 
capului Sfântului Ioan Botezătorul, la 29 
august şi începe imediat la 8 septembrie 
cu Naşterea Maicii Domnului.

Tot în această zi Calendarul Ortodox 
pomeneşte pe Sfântul Simeon Stâlpnicul 
şi pe mama sa, Marta. Acest sfânt este 
cel care susţine cerul şi pământul, 
stând într-un picior, pe un stâlp înalt. 
El domneşte asupra vânturilor şi poate 
aduce cutremure. De aceea ziua 
lui este foarte importantă şi trebuie 
respectată cu sfinţenie, altminteri omul 

riscp sp i se dărâme casa sau să i se 
înţepenească picioarele. Se spune că 
aşa cum e vremea pe 1 septembrie aşa 
va fi tot anul. Iar dacă tună, toamna va fi 
lungă. Tot de ziua lui Simion păsările îşi 
iau “boierescul”, adică partea cuvenită 
din fiecare lan de grâu.

După datină, luna septembrie închide 
un ciclu de viaţă şi deschide drumul 
pregătirilor pentru nou. Este un hotar 
între moarte şi renaştere. Acum se 
sfârşeşte pulsul viu al naturii şi începe 
timpul răcoros, ploios, care urâşeşte 
natura. În folclor, lui septembrie i se 
mai spune şi “viniceriu’ “, fiind luna 
strugurilor când se culeg poamele 
şi se pregătesc gropile pentru altoi. 
Poate de aceea au şi împărţit străbunii 
luna aceasta în 4 perioade distincte: 
Săptămâna Sântămăriei Mici, 
Săptămâna strugurilor, Săptămâna 
averii şi Săptămâna lui Mioi.

Trebuie să recunoaştem totuşi că 

toate sărbătorile de peste an ca 
evenimente Sfinte, marchează viaţa 
noastră, dându-i valoare, semnificaţie 
şi pespectivă. Rugăciunea sfinţeşte 
şi timpul, care capătă conţinut şi dă 
comuniunea armoniei din familie, 
şcoală, societate, Biserică şi neamul.

“Stăpâne Doamne , Dumnezeul nostru, 
Care ai pus vremile şi anii întru a 
Ta stăpânire şi îndreptezi toate cu 
iconomia Ta cea cerească şi întru tot 
bună, mulţumim Ţie pentru îndurările 
minunate pe care le-ai făcut asupra 
noastră în toată vremea. Înmulţeşte 
zilele vieţii noastre întru sănătate 
deplină sufletească şi trupească şi ne 
dăruieşte sporire în toate faptele cele 
bune. Dăruieşte de sus bunătăţile 
tale întregului Tau popor: sănătate şi 
mântuire şi întru toate buna sporire. 
Amin (fragment din rugăciunea numită 
Te Deum, la începutul anului bisericesc).

Pr. Lucian Moldovan, Windsor

1 Septembrie
ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC

TORONTO

Va avea loc în Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 
1G0. Intrarea este la vest de Woodbine 
Ave., între Bethesda Side Rd. și Cedar 
Ridge Rd.
 Amplasamentul pentru picnicul nostru 
este în spatele terenurilor de tenis.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu 
preparate din carne, mici, bere şi alte 

produse culinare.
Oricine dorește să completeze meniul 
cu produse preparate acasă, inclusiv 
dulciuri este binevenit.
Parcul oferă facilităţi pentru toate 
vârstele: terenuri de tenis, fotbal, 
volei, baschet, piscină pentru copii şi 
adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe 
malul lacului. Intrarea în parc costă $5/
maşină.

Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru viitorul lăcaș al bisericii noastre.
Rev. Fr. Stefan Morariu 647-271-6161
Rev. Fr. Antonel Dumitru 416-953-5449
______________________________
Biserica Sf. Ioan Evanghelistul / St. 
John the Evangelist Church
100 Old Orchard Grove, Toronto, ON, 
M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca

Iubiți credincioși!

Sâmbătă 17 August 2019, de la ora 11:00 am, Biserica “Sfântul 
Ioan Evanghelistul” din Toronto vă invită la

PICNIC

WE’RE HIRING
“Busy, well established family 
practice located in Kitchener 
looking for a dental assistant 
to join our team for a full time 
position, with  attractive pay 
and benefits package.  Please 
contact Dr. Simona Rusu at 
519-591-6896”

“Cabinet stomatologic în 
Kitchener căutăm asistentă 
dentară pentru o poziţie 
permanentă, 4 zile pe 
săptămână, cu salariu 
atractiv şi pachet de beneficii.  
Contactaţi Dr. Simona Rusu 
tel: 519-591-6896”
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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

CĂI PRIN CARE PUTEȚI DEVENI 
MAI SĂNĂTOȘI ÎN VARA ACEASTA

KITCHENER

Multe femei îşi 
petrec întreaga 
p r i m ă v a r ă 
încercând să 
„fie în formă” 
pentru vară. 
Asta are 
de-a face cu 
accentul pus 

de media pe cum trebuie să arate 
corpul tău într-un costum de baie. 
Însă, adevărul este că dacă aveți 
deja obiceiuri sănătoase, cum ar fi o 
dieta sănătoasa bogată în fructe şi 
zarzavaturi şi un pic de proteină, să 
beți apa şi să-va mișcați corpul într-un 
fel care va face plăcere, atunci sunteți 
gata să va bucurați şi să deveniți mai 
sănătoși şi fericiți  în această vară – şi 
toate celelalte anotimpuri -  indiferent 
de cum arăți într-un costum de baie.

Sunt o multitudine de lucruri ce pot fi 
făcute fără a fi nevoie să va privați de 
ceva. Țineți minte, acest anotimp nu 
are nimic de a face cu numărul arătat 

de cântar, sau cum arătați într-un 
anumit fel de îmbrăcăminte. Totul are 
de a face cu a insufla vara în fiecare 
celulă a propriului corp.

Mâncați în aer liber. În multe culturi, 
oamenii mănâncă afara tot anul. E ceva 
foarte relaxant să poți lua prânzul în 
locuri unde poți să te uiți la oameni sau 
la perindarea norilor pe cer. Iar aceasta 
stare relaxanta coboară nivelurile de 
cortizol şi îmbunătăţeşte digestia. În 
plus, dacă va petreceți mult timp într-
un birou cu lumina artificiala, când 
mâncați afară, în lumina soarelui este 
o metodă excelentă de îmbunătăţire a 
stări mentale.

Stați la soare. Încercați însă să obțineți 
30 de minute de lumină solară pe pielea 
dvs. înainte de 10 dimineața sau după 
3-4 după amiaza. Îmi așez o batista 
peste față, apoi permit lumina soarelui 
să pătrundă în restul celulelor.

Faceți băi de lună. Medical 

medium Anthony William, spune că 
reconectarea cu luna înlătură veninul 
din propriul corp şi din inimă. Pentru 
a te reconecta cu luna, pur şi simplu 
plimbă-te în fiecare noapte – sau cât 
de des poți – şi uită-te la luna timp de 
5 minute. Când prețuiești luna, forța ei 
magnetică te ajuta să te vindeci şi să 
reții mai multă lumină. Conștientizează 
faptul că luna curăță gânduri şi emoții 
toxice, permițându-ți să-ți continui viața 
cu încredere, credință şi compasiune.

Meditați. Practicarea meditației zilnic 
poate îmbunătăți sănătatea într-un 
mod semnificativ. Cea mai mare parte 
a oamenilor cred despre meditație 
ca despre o tehnica de reducere a 
stresului. Este adevărat! Şi, orice 
problema de sănătate înrăutățită de 
stres (de fapt toate!) poate fi înlăturată 
prin meditație. Practicarea meditației în 
mod regulat reduce nivelul de cortizol, 
reduce greutatea corporala, scade 
anxietatea, coboară pulsul şi chiar 
reduce nivelul de durere. Nu trebuie 

neapărat să va retrageți într-un mediu 
pretențios sau un studio de yoga pentru 
a medita; practica nu trebuie să fie una 
îndelungată sau să implice un anume 
ritual. Pur şi simplu așezați-va cu ochii 
închiși şi cu spatele drept şi concentrați-
va pe respirația proprie timp de 15 
minut dimineața şi 15 minute înainte 
de culcare.  Aceasta e foarte benefică 
pentru sănătate.

Încercați să va împământați. 
Împământarea, este un mod ușor de a 
crea sănătate în fiecare zi. Pur şi simplu 
mergeți desculți  pe pământul gol  20 
minute. Sau mai simplu stați așezați pe 
pământ. Dacă nu puteți merge desculț, 
atunci ieșiți  afara din casă şi atingeți 
copacii.
 
Monica Laura Marin
Integrative Nutrition Health Coach
Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach
www.harmonicahealthcoaching.com
519 635 0665

Monica Laura Marin
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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:

Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

North Drafting and Design Inc.
                Nick Ichim, P. Eng.

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

Home design
Interior alterations design
Multi unit addition
Additions of deck/ balcony/ garage
Basement legal apartments
Load bearing wall removals

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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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

mcarabas@gmail.com

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

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

TORONTO

Asociaţia Inginerilor Români din 
Canada (AREC)

vă invită la PICNIC

Va invitam cu mult drag sa participati la 
Editia a 6-a Picnicului de Vara!

Haideti sa petrecem impreuna o zi de 
neuitat, sa ne cunoastem mai bine, 
sa facem cunostinte noi, sa legam 
prietenii, sa participam in numar cat 
mai mare la diverse jocuri sportive si sa 
ne distram frumos.

Va invitam din nou cu intreaga familie: 
copii, parinti si bunici, chiar si stra-
bunici daca aveti, la traditionalul picnic 
care anul acesta se tine la Ballantrae 
Community Centre.

Va incurajam sa aduceti cu 
dumneavoastra sezlonguri, scaune 
pliante, mincare si bautura - dupa cum 
doriti sa consumati.

Va invitam sa va inscrieti la intrecerile 
sportive in parc. Intrecerile se vor face 
pe categorii de virsta.

Inscrieri la seminar@arec.ca cu 
mentiunea AREC Summer Picnic

Evenimentul e deschis tuturor, nu este 
doar pentru membri AREC ! 

Va asteptam cu mult drag!

 
Saturday, August 17, 2019
at 12 PM – 9 PM
 
Ballantrae Community Centre
5592 Aurora Road,
Whitchurch-Stouffville,
Ontario L4A 7X3

Asociaţia ARTA din Kitchener 
organizează

SEARĂ DE FILM
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TORONTO
Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea 
ierarhului nostru, Înalt Prea Sfințitul 
NATHANIEL, prin strădania și purtarea de grijă 
a Părintelui Vicar Dan Hoarste și a Părintelui 
Protopop Ionuț Maerean, precum și cu 
eforturile Părinților Florian Ene de la Parohia 
”Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora și 
Cornel Șirjiță de la Parohia ”Sfinții Arhangheli 
Mihail și Gavriil” din Niagara Falls, dublate 
de dragostea și dăruirea voluntarilor noștri: 
Mariana Bădescu, Ana-Maria Teodorescu, 
Livia Filimon, Oana Mitsuk și Alina Cristea, 
s-a desfășurat și anul acesta Tabăra de vară 
”Sfântul Antonie cel Mare” în locația deosebit 
de frumoasă din Mono, Orangeville. Situată 
într-o zonă mirifică, departe de zgomotul 
orașului, tabăra se desfășoară la Centrul 
Creștin al Bisericii Ortodoxe Copte, ”The 
Valley of the Mother of God”. Acest Centru 
cultural-religios ne este pus la dispoziție de 
frații noștri ortodocși copți care au construit pe 
o proprietate de aproximativ 300 de acri, un 
așezământ care oferă condiții bune și foarte 
bune de cazare, capelă de rugăciune, săli de 
conferințe, sală de sport, cantină și două săli 
de mese, sală de jocuri, spații pentru diverse 
activități.
Devenită deja o tradiție în viața bisericii 
noastre ortodoxe românești de aici, Tabăra 
de Vară ”Sfântul Antonie cel Mare” adună 
de la an la an, din ce în ce mai mulți copii și 
tineri dornici să descopere adevărata credință, 
valorile neamului din care se trag și să lege noi 
prietenii.
Scopul organizării acestei tabere este acela 
de a strânge comunitatea românească în 
jurul bisericii strămoșești, de a oferi tinerilor 
noștri un suport spiritual și moral atât de 
necesar pentru creșterea lor duhovnicească și 
supraviețuirea lor într-o lume din ce în ce mai 
agitată, stresantă, punând în valoare adevărata 
credință, dragoste și nădejde în Hristos. Îi 
ajutăm în felul acesta să se cunoască mai bine 
pe ei înșiși, să descopere tezaurul neprețuit 
al bisericii ortodoxe și moștenirea de cultură 
și trăire românească de care trebuie să fie 
mândri și să o ducă mai departe. Îi învățăm să 
se roage, să se bucure creștinește de darurile 
primite de la Dumnezeu și să mulțumească 
pentru ele; să își respecte părinții, să știe 
când și de la cine să ceară ajutor la necaz și 
în încercările vieții; să fie generoși și cu inimă 
bună, să caute adevărul și să fugă de minciună; 
să cânte, să joace și să-și înmulțească talanții, 
alegând din viața aceasta tot ce este bun și de 
folos spre mântuire.
Anul acesta tabăra s-a desfășurat în perioada 
30 iunie - 6 iulie, după un program special 
conceput să îmbine rugăciunea și învățătura 
de credință, cu arta icoanelor pe sticlă, cu 
muzica și activitățile sportive, precum și cu 
hrana sănătoasă și gustoasă pregătită cu 
multă dragoste de voluntarii noștri. Copiii au 
avut parte și de multe alte surprize din partea 
organizatorilor, din care amintim:focul de 
artificii de Ziua Canadei, plimbările cu bicicleta 
(mulțumim Domnului Maraciuc care a reparat 
nu mai puțin de 20 de biciclete pentru siguranța 
copiilor) și focurile de tabără care au încheiat 
trei din cele șase seri petrecute împreună.
Mulțumim tuturor voluntarilor și părinților care 
s-au implicat în organizarea și desfășurarea 
acestei tabere, precum și donatorilor și 
participanților care au făcut posibilă această 
frumoasă și de succes experiență pentru copiii 
noștri! Să ne vedem cu bine și în anul următor!

Tabăra de vară ”Sfântul Antonie cel Mare” a 
Protopopiatului Canadei Centrale, Episcopia 

Ortodoxă Română din America - 2019



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Suprasolicitarea sau orice abuz 
care depăşeşte puterile tale vor lăsa urme. 
Dragoste: Totul pare să prindă viaţă în 
plan sentimental, inima îţi bate mai tare, 
cuprinsă de o pasiune nouă. Financiar: Nu 
trebuie să exagerezi în nicio direcţie: nici în 
cheltuieli, nici în economii.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nimic nou în privinţa sănătăţii, 
te menţii pe nivelul lunilor anterioare. 
Dragoste: E atmosfera ideală pentru o 
aventură de vacanţă, dacă asta căutai, sau 
pentru a schimba ceva în cuplu. Financiar: 
Nu se poate vorbi acum de investiţii, de 
cheltuieli de plăcere, de capricii de vară, 
acestea fiind primele sacrificate.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Vara îţi prieşte de minune iar 
căldura are un efect excelent asupra stării 
tale generale. Dragoste: Fii pregătit să 
te îndrăgosteşti din nou sau să trăieşti 
momente de o sensibilitate maximă alături 
de cel/cea drag(ă). Financiar: Nu trebuie să
spui tuturora care e nivelul tău financiar şi 
nici cât de mari îţi sunt datoriile, e mai bine 
să păstrezi o oarecare discreţie.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti în formă bună, nimic nu pare 
să atenteze  la sănătatea ta. Dragoste: Nu 
primeşti ceea ce are nevoie sufletul tău, de 
aceea te refugiezi... în muncă. Financiar: 
Banii se termină brusc, sumele pe care te-ai 
bazat înainte pot dispărea ca prin minune.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Priveşte puţin înapoi, la o 
problemă de sănătate pe care credeai că 
ai rezolvat-o, deoarece poate reveni acum 
în actualitate. Dragoste: Trăieşti clipe 
de fericire maximă, de parcă visele tale 
cele mai frumoase s-au împlinit în iubire.  
Financiar: Se petrec noutăţi de ordin 
financiar, cum ar fi o investiţie imobiliară.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă, 
sănătatea mai scârţâie pe ici, pe colo, şi treci 
de la o extremă la alta frecvent. Dragoste: 
O relaţie din interes pare să înlocuiască 
poveştile de dragoste. Financiar: Te 
descurci bine cu banii, manipulezi totul cu 
talent încât uimeşti pe toată lumea. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă la ceea ce consumi, dar 
mai ales la condiţiile de mediu în care iei 
masa sau poposeşti. Dragoste: Te menţii 
pe un teren cunoscut, marcat de linişte, 
rutină şi pasivitate. Financiar: Fii precaut, 
priveşte spre viitor cu realism şi nu te gândi 
la investiţii masive.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Trebuie să fii foarte atent la ce 
consumi, mai ales la ce bei, şi încearcă să 
petreci câteva zile de vacanţă. Dragoste: 
Viaţa în doi e ca un câmp de luptă, apar 
dispute la tot pasul. Financiar: Banii se duc 
foarte repede, dar fă un efort să pui stavilă 
tendinţei de a cheltui aiurea.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai grijă la propriile tale decizii, la 
felul cum îţi ocroteşti sănătatea, la regimul 
de viaţă de acum, pentru că toate vor avea 
urmări de perspectivă. Dragoste: Eşti atras 
de flirt, de escapade amoroase de-o vară, de 
jocul seducţiei. Financiar: Nu te arunca în 
alte împrumuturi sau credite, pentru că nu e 
cel mai potrivit moment.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te lua după păreri neavizate 
sau după sfaturi din reviste, chiar dacă unii 
spun că le-au încercat cu succes pe pielea 
lor. Dragoste: Viaţa de cuplu are şi suişuri, 
şi coborâşuri, dar reuşeşti să o păstrezi pe 
un teren constant. Financiar: Un capriciu 
sau o distracţie scumpă te-ar putea lăsa 
lefter.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Abţine-te de la factorii de risc 
ce pot strica armonia la care ai ajuns şi 
încearcă un regim mai lejer. Dragoste: 
Dacă există acum vreo zodie favorizată 
în plan sentimental, iată că e vorba chiar 
de zodia ta! Financiar: Nu te împrumuta, 
dar aminteşte-ţi ce datorii au alţii la tine, 
insistând să şi le achite.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Prezinţi lumii o imagine 
ireproşabilă datorată unui regim de viaţă 
echilibrat şi unei atitudini de viaţă pozitive.
Dragoste: O discuţie serioasă, faţă în faţă, 
ar alunga o serie din suspiciuni. Financiar: 
Dacă vei fi mai motivat, te va aştepta o 
recompensă materială.
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Totul a început cu o idee şi o dorinţă. Dorinţa de 
a marca şi sărbători Zilele Zalăului (Cetăţii) pe 
meleaguri străine în cadrul unui picnic organizat 
alături de alţi zălăuani. Ideea a pornit de la 
Gabriel şi a fost pusă în aplicare împreună cu 
Levi, în 28 iulie anul curent. Ca şi locaţie am ales 
un parc în Toronto. Au fost mai multe demersuri 
organizatorice necesare pentru a putea duce 
la bun sfârşit realizarea acestui eveniment în 
care s-au implicat mai multe persoane. Am 
reuşit să ne întâlnim şi să sărbătorim împreună 
aproximativ 40 de persoane. Evenimentul a fost 
unul mai mult decât reuşit. Voia bună şi distracţia 
au fost la ele acasă. Petrecerea a fost animată 
cu muzică autohtonă care a inclus şi o prestaţie 
Live din partea lui Gabriel Derusso (membru al 
formaţiei Colţul Astralis din Zalău). Cei prezenţi 
au  adus fiecare, sau au preparat pe loc, bucate 
tradiţionale din bucătăria românească. Unul 
dintre aceste bunătăţi culinare a fost pregătit 
de Maria Simion care ne-a delectat papilele 
gustative cu un Bogracs tradiţional. Pălinca de 
Zalău a fost nelipsită. După-masa zălăuană 
s-a încheiat cu un meci de fotbal amical care 
a fost pe placul tuturor. Mulţumim pe această 
cale tuturor care au fost prezenţi şi în egală 
măsură celor care ne-au susţinut pe mediul 
online şi care ne-au felicitat în acest demers. 
Sperăm ca la anul să ne vedem la fel de voioşi 
şi entuziasmaţi într-un număr cât mai mare, 
pentru ca să creem astfel o tradiţie.

Gabriel DeRusso şi
Levi Bodis,
Toronto - 2019

ZILELE ZALĂULUI
- prima ediţie -
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ZILELE ZALĂULUI
- prima ediţie -
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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: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

416-800-0832 sau  519-594-1712

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu

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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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

Nu-mi spuneți c-o fi vorba opusul la tăcere,
Că i-am tăcut cortinei și slava și osândul.
Păcatul cel mai mare e cel făcut cu gândul
Când scrisul viespei tale-l crezi fagure de 
miere.

Ce-i mai de preț? Lăuntrul nespus al 
crisalidei,
Sau somnu-nșelăciunii ca vis având aripa?
Din pumnul de semințe tu vezi blestem 
risipa?
Cu foc zidești chiar glodul-n vertebra 
cărămidei,

Și-atunci nu-Ți este milă că Te-ai semnat pe 
oală?

Iubirea nu se-nvață, răsuflă-mă în Tine
Așa ca-ndrăgostitul bând flăcări din rubine,
Lin, ca un fir de aur cu-amurg strâns pe 
sucală.

Croită pentru altul 
nici moartea nu 
mi-i bună,
Că-Ți simt 
nemărginirea 
zvâcnind vecia-n 
strună.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL CERȘITULUI DE IUBIRE

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, VHS-C si casete 
video din sistemul european pe DVD sau USB la 
preţul de $20/ora-inregistrata. 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)
www.scoalaromana.ca
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

2006 CHEVROLET 
EQUINOX LT

($ 4995)
140000Km, Safety, 

Very Well Maintained,  
E-Test, Certified, 

Warranty, , Very Clean, 
No Rust, Rust Proof, 
Car Proof, Aluminium 
Rims, Heated Mirrors, 

Tinted Windows, 
Bluetooth, AWD.

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

Cautam soferi cu categoria A-Z
pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto 
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.

Ofer servicii de supraveghere a copiilor de scoala si 
gradinita atat in perioada scolii cit si in vacanta. Sunt 
disponibila in fiecare zi a saptamanii. Ma puteti contacta 
la nr de telefon 6475694367 sau email
cristinaleahu89@yahoo.com. 



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


