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festivalul bĂnĂŢean
50thAnniversary
September 1-2, 2018 // Kitchener, Ontario, Canada

Celebrating 50 years of Romanian Song, Dance, Sport, and Food
Societatea Culturala Romana “Banatul” va invita
la Editia Aniversara a 50 de ani de la infintare.
Program aniversar de doua zile cu invitati special:
Ansamblul Folcloric “Timisul”
si solisti vocali din Timisoara, Romania.
Programul va fi transmis direct in Romania cu asistenta echipei
de la TV Timisoara prezenta la Festivalul Aniversar.

Rom Car Automotive

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

Sambata Septembrie 1 10 a.m. - 4 p.m.
//Turneu de fotbal, expozitie de ie si lucruri manuale Romanesti
• Specialitati Romanesti (mititei si carnati la gratar, salata,
cartofi prajiti... contra cost!) / Cash bar! Intrarea gratis!

ANDANTINO

Pret de intrare:
Sambata, Septembrie 1
Spectacol artistic $50 de persoana
(Cash bar, mancare - contra cost!)
Copii 8-18 ani $25

Duminica, Septembrie 2

Sambata Septembrie 1 / $50 / 7:00 p.m.
//Spectacol Artistic
• Ansamblul Folcloric “TIMISUL” din Timisoara cu Solisti vocali,
Felicia Stoian, Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau
• Mancare, specialitati Romanesti - contra cost! / Cash bar!

Duminica, Septembrie 2 / $75 / 5:00 p.m.
Spectacolseria
de gala $75 spectacolelor
de persoana
au început
în Ontario
//Spectacol De Gala
(inclusa cina!, Cash bar!)
Copii 8-18 ani $35

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

• Ansamblul Folcloric “Timisul”, Solistii vocali Felicia Stoian,
Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau
• Grupurile de FOLCLOR
“Banatul” New York, “Doina” Hamilton, “Arta” Kitchener,
“Hi Trend” Kitchener, “AROY Kitchener”, si “RCA Banatul” Kitchener
• Concursul traditional “Miss Banat” / Inclusa cina! Cash bar!

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

PRETSPECIAL!

Spectacole, SAMBATA si DUMINECA - PACHET:
$100 de persoana // Copii 8-18 ani $40 de persoana

Biletele sa pot procura inainte de Festival la:
519 570-0172 | gulman@sympatico.ca
2150 Bleams Road, Kitchener, Ontario | 519.570.0172

Service Center

VIDEO & PHOTO

5

Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

ROCARGO EXPRESS
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TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Aparenţele te înşală cu cea mai bună prietenă

Intr-o vreme, tabietul meu era sa savurez un
gin tonic, cam inainte de pranz. Isi merita
numele, parca-mi tonifia un pic mintile.
Pe urma, m-am plictisit de carcaletele asta
si am renuntat, am inceput sa beau apa
minerala cu lamaie. Ieri, un coleg a vazut
paharul si-a salivat: “Mmm, arata misto
ginul tau, ma duc sa-mi iau si eu unul”.
Intr-adevar, ce puteam sa zic, ginul tonic si
apa acidulata arata la fel, un lichid cu bule,
cuburi de gheata si lamaie-n varf.
Asta mi-a adus aminte de o emisiune foarte
haioasa din Canada, un reality-show menit
sa demonstreze ca punem foarte repede
etichete asupra oamenilor. Intr-o editie, stiu
ca invitasera in studio un fel de rapper tatuat
si-n cerul gurii, cu o sapcalie sinistra, cu
cozorocul la spate. Parea un fel de Eminem
ratat. Plescaia un pic de guma si-avea un inel
infipt in buza de jos. Publicul era invitat sasi spuna parerea: ce fel de existenta credeti
ca duce personajul din fata voastra? Au
raspuns cu clabuc: e un pierde-vara, un tip
certat cu scoala si poate si cu legea, nu mias tine poseta sau telefonul prin preajma lui.
Mai mult ca sigur are si pistol! E un golan
pe care si parintii lui pesemne ca-l ocolesc!
Un natarau cu belciug in bot!
Moderatoarea i-a lasat sa-si faca damblaua
si sa-l gratuleze p-ala cu toate supozitiile
lor deloc magulitoare. La final, le-a spus:
baietele din fata lor era in anul VI la

Medicina, la cea mai buna universitate din
Canada, avea 10 pe linie, era preferatul
profesorilor si urma sa se specializeze in
neurochirurgie, neurologia fiind materia lui
preferata, era pur si simplu un as, un talent.
Si nu, nu se deghizase in teribilist golanas
de dragul emisiunii, el chiar asa umbla
decorat in permanenta, asta-i placea lui, asa
se simtea confortabil si degajat. Wow! – se
inecara masele din studio.
Concluzia emisiunii era de fiecare data
aceeasi: ne grabim sa judecam oamenii
dupa aparente. In cazul paharului meu de
gin, era o iluzie optica amuzanta, atata
tot. Dar exista si cazuri cand ochiul public
poate provoca dezastre. Faptul ca un om are
o aparitie iesita din tipar nu trebuie sa ne
duca automat spre ideea ca e un tampit.
Sigur, si aparentele placute insala la fel
de pervers. Mi s-a intamplat si mie, ca si
altora, sa patrundem la vreun concert rock
cu vodca in sticla de apa plata, fiindca nu
era voie cu alcool in arena. Tot vodca din
sticla de apa plata am baut odata la New
York, in Times Square, fiindca e interzis sa
bei alcool pe strada. Era insa o seara atat de
frumoasa – si eu eram atat de sigura ca nu
ma imbat si nu ma dau in stamba – incat am
incalcat legea si m-am jucat cu aparentele.
In ochii trecatorului grabit, eram o tipa care
traia sanatos, se hidrata corespunzator si
admira centrul megalopolisului. In ochii
mei, eram o obraznicatura care jongla

cu perceptiile celorlalti, care se baza pe
chiondorasenia lor, vorba lui Marin Preda.
Am cunoscut, in viata mea, barbati pe
care CIA i-ar fi recrutat intr-o clipa, dar
care ulterior s-au dovedit a fi niste lichele
duplicitare. Am cunoscut si Maici Tereze
pentru care as fi bagat mana-n foc, iar azi
imi fac cruce cu aceeasi mana la care-as fi
renuntat de dragul lor, fiindca am descoperit
ca erau abjecte. Dupa cum am cunoscut si
oameni cu nimb de boschetari care, de fapt,
erau artisti geniali (si, culmea, unii erau
chiar antialcoolici convinsi). Am cunoscut
femei tacute si aparent ciudate, care de fapt
erau atat de generoase, placute si destepte,
incat m-am rusinat de presupunerile mele
superficiale.
Nu stiu cat de moral e sa ne complacem
intr-o aparitie care contrazice adevarata
noastra valoare. Dar, in definitiv, e dreptul
oricui sa-si manifeste originalitatea cum
vrea, atata vreme cat nu devine agresiv
vizual sau ofensator.
Eram odata tot prin America, printr-un stat
uitat de lume (Oklahoma, daca-mi aduc
bine aminte), cand am experimentat ceva
delirant de placut: mi-am pulverizat niste
sclipici verde in par, mi-am pus un lipstick
verde si aveam buze ca un mutant, mi-am
vopsit unghiile bleu, genele albastre si am
purtat blugi rupti. O zi intreaga! Daca atunci
ma vedea cineva cunoscut, probabil nu
m-ar mai fi angajat nicio firma, niciodata. A

fost un experiment unic, nu-mi mai trebuie
a doua oara. Dar stau si ma gandesc ce-ar fi
fost daca ma evalua cineva dupa imaginea
din ziua nebuniei mele.
Caut sa ma strunesc, sa nu pun etichete.
Inca am acest pacat, inca ma trezesc
vorbind. Inca mai cred ca preotii nu se
gandesc niciodata la ispitele trupesti, inca
mai cred ca actorul e la fel de interesant
precum personajul pe care il interpreteaza,
inca mai cred ca un ginecolog e sastisit de
femei, inca mai cred ca un minoritar oaches
e un pericol pentru buzunarul meu, inca
mai cred ca toti barbatii frumosi te insala,
inca mai cred ca un caine care ma latra o
sa ma muste, inca mai cred ca pizza e buna
si afinele sunt insipide. Inca gresesc si dau
verdicte prostesti, nedrepte.
Zilele trecute, eram intr-o banca. Ma
plictiseam la coada, cand a intrat un tip
ciudat, haina de la costum era sifonata si ii
statea cam stramb, parul i se zburlise ridicol,
avea un mers apasat, era repezit. Parea
derutat si nelinistit, purta ochelari inchisi,
heliomati. Mi-a stat inima-n loc, am crezut
ca scoate pistolul si jefuieste sucursala. Ma
si vedeam tavalita pe pardoseala, cu mainile
la ceafa, la umbra teroristului. Inima-mi
batea in gat. O sfeclisem. M-am uitat ciulita
la functionara de la ghiseu, sa vad ce face.
Ea a ranjit spre insul dubios si-a mieunat:
“Oooo, bine ati revenit la munca, domnu’
director, cum a fost in concediu?”.
Simona Catrina

Joy in Niagara
2018 Thanksgiving edition

Sâmbătă 6 octombrie, orele 5-12 PM.
Niagara on the Lake Community Centre
14 Anderson Lane, Niagara-On-TheLake, Ontario L0S 1J0

Evenimentul formal anual dedicat
celebrării toamnei, bucuriei de a trăi,
munci şi a fi împreună în comunitatea
română, de încununare a realizărilor
comunităţii şi oportunitatea de a
strânge fonduri pentru acţiunile viitoare

ale Comunităţii Române Din Niagara.
Ca în fiecare an, vă invităm să sărbătoriţi
cu noi, cu muzică şi dans, mâncare
bună tradiţională şi internaţională, şi ca
de obicei, surprize artistice.
Meniul este format din aperitiv, sarmale
şi felul principal, plus desert.
Cash Bar
Pretul biletului este de CAD 45/adult si
CAD 35 pentru copii sub 12 ani.
Preţ special pentru masa de 8

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative
A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.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!

persoane: $340.00
Biletele
se
pot
cumpara
printr-un
mesaj
adresat
la
romaniancommunityofniagara@yahoo.
ca şi plata se face prin e-interac la
aceeaşi adresă de e-mail, răspunzând
la intrebarea: Care este numele
evenimentului?
Raspuns
(intr-un
cuvant) : joyinniagara Veţi primi biletele
electronic prin e-mail.
Pentru
întrebări
suplimentare,

contactaţi-ne pe e-mail sau telefonaţi la
1 905 353 4933 (Ruxandra Nicolescu)
sau pe paginile de facebook publice
ale comunitatii: Romanian Community
of Niagara şi Comunitatea Română din
Niagara.
Vă aşteptăm cu drag şi cu culorile
specifice şi unice ale regiunii Niagara
toamna!

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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PICNIC în Windsor
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EVENIMENTE

Biserica Ortodoxă ‘’Sf. 40 de Mucenici’’ din Aurora
- 18 August: Cină Tradițională Românească (eveniment organizat
de biserica noastră pentru strângere de fonduri) - de la ora 6:00
p.m.
- 26 august: Cenaclul literar ‘’Florica Bațu Ichim’’ din Kitchener,
organizează duminică 26 august, 2018, imediat după slujbă, o
șezătoare literară în orașul Aurora, Ontario. Adresa: Biserica
Ortodoxă ‘’Sf. 40 de Mucenici’’, 33 Mosley St., Aurora, Ontario.
Moderator - scriitoarea Milena Munteanu. Pentru mai multe
informații: Pr.dr. Dumitru Ichim (519) 576-8953
Biserica “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener
- 19 august
10:00 AM – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
12:30 PM – Agapă frățească de Sfânta Marie Mare

REVELIONUL
Asociaţiei ARTA 2019

Asociaţia not for profit ARTA invită membrii şi
publicul fidel să sărbătorim împreună Noul An
într-o atmosferă rafinată şi elegantă, într-una
dintre cele mai luxoase săli din KitchenerWaterloo, St George Banquet Hall. Este al
17 lea an de când asociaţia noastră uneşte
comunitatea românească de Anul Nou.

$95 adulţi până la 31 octombrie
$110 adulţi de la 1 noiembrie până la 22
decembrie
0-5 ani gratuit cu meniu inclus (pui cu cartofi
prăjiţi)
5-11 ani $45
12-18 ani $65

Oferim participanţilor o cameră specială, unde
copiii sunt supravegheaţi şi pot să vizioneze
filme, să se joace şi să doarmă daca vor.

Meniul de anul acesta: aperitive, piept de pui
cordon bleu, sarmale, salată, desert, fructe
iar la miezul nopţii purcel la proţap.
cocktail de bun venit cu votcă
două sticle de vin alb şi roşu pe masă, (2
pahare de vin de persoană)
o sticlă de şampanie
4 sticle de apă minerală pe fiecare masă
(jumătate litru de persoană)
cafea şi ceai din abundenţă toată noaptea

Am luat în considerare dorinţele dvs exprimate
la revelionul de anul trecut şi am angajat un
alt D.J. care vine cu o recomandare solidă din
partea comunităţii româneşti din Toronto.
Prin fiecare bilet cumpărat de la noi, încurajaţi
asociaţia să organizeze evenimente gratuite
pentru copii, tineri şi seniori.

Biletele se pun în vânzare pe data de 1
septembrie 2018.

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

Asociaţia ARTA din Kitchener
- 10 noiembrie Balul frunzelor ruginii
- 1 decembrie Ziua României
- 15 decembrie Vine Moş Crăciun la ARTA
- 31 decembrie Revelion ARTA
Biserica “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto
vă invită la PICNIC
Sâmbătă, 18 August 2018, de la ora 11:00 am,
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 partea stângă a
piscinei, imediat după intrarea în parc.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o atmosferă
românească, cu mici, bere şi alte produse culinare. Oricine doreste
sa completeze meniul cu produse preparate acasa, mai ales
garnituri, salate sau 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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
CONECŢIA SE FACE
FĂRĂ SATELIT
PRIN INTERNET
DIRECT LA TELEVIZOR

2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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Angajăm ŞOFERI
salar:10-12

mii dolari pe lună

Compania Loyalty Logistic, cu sediul in Gueph, ON, cauta parteneri (şoferi
de companie) pentru curse regionale în USA (radius 300-400 miles).
- 55 Centi/Mila,
- 15$ pt. PU, DO, Waiting time/ora;
- Se pot realiza 10-12.000 /luna;
- Bonusuri pentru loialitate şi performanţă;
- 4 săptămâni concediu pe an;
- Beneficii medicale/dentare;
- Contribuţii la RRSP;
- Program de lucru flexibil, 3-4 nopţi pe săptămână acasă;
- Plata pe contract (self-employed) la 2 săptămâni, direct depozit;
- Asigurăm şi contabilitate pentru taxe;
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KITCHENER

Cel mai bun elev român

Concursul “Cel mai bun elev român” ajuns la ediţia a opta, iniţiat de asociaţia
ARTA s-a încheiat cu premierea a trei elevi merituoşi din provincia Ontario:
Alex Ciobanu elev în clasa a cincea din Kitchener, Bianca Georgescu elevă în
clasa a patra din Windsor şi Tifany Miruna Mareş elevă în clasa a şaptea din
Mississauga. Faptul că odată în copilărie un tânăr a primit un premiu, poate lăsa
urmări nebănuite în conştiinţa personală şi poate genera performanţe viitoare.

Minim 2 ani experienţă.
Informaţii la 416.834.2628 (Iancu).

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE
Tifany Miruna Mareş

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

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

Alex Ciobanu

Bianca Georgescu

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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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
Newborn care
Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
Annual check-up
Vaccinations
Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and
adolescents with the following conditions:
Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints
pain etc.
Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent
pericarditis etc
Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal
osteomyelitis etc
Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, EhlersDanlos, Marfan etc)
We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;

Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

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

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto
Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă
Suntem în business de peste 35 de ani
Avem sală de aşteptare
Oferim SHUTTLE local

CÂMPUL ROMÂNESC

de la Hamilton

Sărbătoarea
HRAMULUI CAPELEI
de la Câmpul Românesc,
“Adormirea Maici Domnului”
19 August 2018, ora 10:00 am

A devenit o tradiţie frăţească de peste 50 de ani, ca toţi românii din zona
oraşelor Toronto, Kitchener şi Hamilton, să se întâlnească în Prima Duminică
după sărbătoarea “Adormirii Maicii Domnului” la Câmpul Românesc şi să se
roage împreună la Capela “Sf. Maria”, iar apoi să se bucure frăţeşte la o serbare
câmpenească găzduită de Asociaţia Culturală Română.
Un sobor de preoţi vor susţine slujba la Capelă, slujbă care va începe la ora 10:00
am. Pe proprietatea Câmpului vă puteţi relaxa pe marginea râului pescuind, sau
înotând în bazinul din parc, care vă aşteaptă.
Muzica, dansul popular, horele româneşti vă vor potoli dorul de petrecerile din
România. Cântăreţi de marcă, grupuri de dansuri populare, artişti şi alte surprize
vă vor face să vă bucuraţi de o zi la Câmpul Românesc.
Se vor servi contra cost, sarmale a la CR, mici, friptură, cârnăciori, salate şi alte
mâncăruri specific româneşti.
Intrare în parc va fi $7.00 de adult şi $3.00 copiii sub 12 ani.
Vă invităm să participaţi la organizarea acestei sărbători anuale, tradiţionale, în
acelaşi spirit de unitate frăţească şi creştinească şi cu toţii împreună să petrecem
o zi pe an în unitate deplină.
Pentru informaţii ne puteţi contacta la Tel. 905-265-9884.
Pentru direcţie şi alte informaţii vizitati www.campulromanesc.ca

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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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
INSURANCE
INVESTMENTS
- Life & Accidental Death
- RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness
- Segregated Funds
- Mortgage & Credit Protection
BANKING
- Health and Dental
- Mortgages & Loans
- Travel / Visitor
- Lines of Credit

519-781-2069

PICNIC
în London

-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
- Reduceţi Taxe, şi
- Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan
de pensionare), RIF, RDSP (plan de
Dizabilitate - Guvernul contribuie
până la 300%), şi alte investiţii în
fonduri mutuale.
Tel: (519) 886 7300 ext 5
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu:
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!
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TV
INTERNET
STB
34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în Canada şi America
Sistemul de recepţionare a programelor
româneşti prin internet se numeşte IPTV.
Acest serviciu este activ şi funcţionează
cu succes de mai bine de 9 ani de zile
prin compania Global Connect care are
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario,
reprezentantul acestei companii este Radu
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant
oficial ? Înseamnă că instalarea este
gratuită pentru cei care comanda prin
reprezentantul nostru. Beneficiază de
instalare gratuită toţi acei care locuiesc
în zona GTA, Mississauga, Oakville,
Burlington, Hamilton, Stoney Creek,
Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener,
Brampton, Orangeville, Guelph, Waterloo,
Woodstock şi London. Pentru alte localităţi
se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor:
reprezentantul nostru, se deplasează la
client acasă, conectează aparatul STB
de recepţie a programelor româneşti la
internetul care il deţine clientul (conecţia
se face WiFi sau prin fir la modemul/

routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o
telecomandă şi din această telecomandă se
pot selecta cele 30 de programe româneşti.
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2
programe şi astfel fiecare client beneficiază
practic de 34 de programe româneşti
transmise în direct din România. Datorită
decalajului de fus orar, toate emisiunile
acestor programe sunt înregistrate şi
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă
utilizatorului posibilitatea de a urmări în
reluare oricare din emisiunile transmise.
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau la
cumpărături şi aţi pierdut o emisiune sau
un meci de fotbal sau ştirile de la o anumită
oră, doar trebuie să selectaţi emisiunea
dorită din urmă cu până la 48 de ore şi puteţi
urmări emisiunea, o puteţi derula, revedea,
opri sau derula peste reclame, pentru că
pe telecomandă există funcţiile de player
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să
funcţioneze la un minim de 2,5Mbps şi o

cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte
un minim de vizionare. Au fost întâlnite
situaţii când clienţii noştri deţineau un
internet de 20Mbps promis de compania
de internet, dar la computer când s-a făcut
un test de viteză la www.speedtest.net s-a
constatat că viteza internetului era mult sub
această limită sau în unele cazuri ajungea să
fie chiar sub 1Mbps. În aceste situaţii există
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze.
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare
a programelor româneşti pe zi, consumul
de internet la final de lună este de 168Gb.
Pentru cei care deţin un modem de
internet şi doresc să folosească programele
româneşti în paralel cu un computer, este
necesar conectarea unui router la modemul
de internet. Aceste routere nu sunt necesare
să facă parte din gama celor mai scumpe
routere.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99
sau închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an,

iar la început se
plăteşte activarea
$10 şi taxele
poştale
$35.
Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume. Plata se face
cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.
Programele
difuzate
sunt:
TVR
International, Antena International, ProTv
International, Realitatea TV, TvH, N 24,
Speranţa TV, National TV, Favorit, Prima
TV, Kiss TV, Kanal D, U TV, Party TV,
Look TV, CredoTV, B1 TV, EtnoTv, Taraf
TV, Trinitas TV, Neptun TV, TVR3, TVR2,
SPORT 1, Digi Sport, LookPlus, NaşulTV,
Antena 3, Digi Sport 2, RomaniaTv,
MiniMax, Music Chanel, Travel Mix,
Digi24.
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:

416.800.0832 sau 519-594-1712

Articol Publicitar

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea

Bună ziua dragi
români. Așa cum
mulți dintre d-voastră
cunosc, sunt agent
imobiliar la firma
PEAK Realty LTD
din Kitchener. În
articolul trecut am
discutat despre vânzarea primei case. Totodată
v-am promis că voi dedica un articol separat cu
privire la îmbunătățirile ce merită făcute pentru a
vinde mai repede, mai ușor și cu un preț mai bun
proprietatea pe care o dețineți, pentru că, țineți cont, nu toate îmbunătățirile aduse casei pot
aduce extra-profit. Altele, din contră.
Conform Appraisal Institute of Canada, primele
10 proiecte ce pot aduce un surplus de valoare
pentru fiecare dolar cheltuit în renovarea unei
case ce urmează a fi scoasă la vânzare sunt:
1.
Zugrăvitul interior. Este cea mai bună
investiție atunci când te gândești să-ți vinzi casa.
Impactul vizual are o mare putere de convingere
asupra deciziilor luate de creier. Odată ce ai
intrat într-o casă ea este practic formată din
pereți. Dacă aceștia sunt zgâriați sau zugrăveala
este veche, impresia lăsată asupra potențialului
cumpărător este una de casă neîngrijită, lăsată
în paragină. La polul opus, o zugrăveală
proaspătă, în culori unisex, fără nimic țipător
sau extravagant, crește șansa de a avea parte de
oferte generoase din partea cumpărătorilor. Ca
un mic sfat, culoarea gri deschis este foarte la
modă acum.
2.
Renovarea bucătăriei. Acest al doilea
proiect de investiție duce la vânzarea mai rapidă
și cu un preț bun al casei. Motivele sunt diverse:
în primul rând bucătăria este situată la primul
nivel. Cumpărătorul dă cu ochii de ea încă de
la început. Al doilea motiv este că atât femeile
cât și bărbații apreciază o bucătărie modernă și
cu bun gust (spre deosebire de un garaj utilat
– apanajul bărbaților, sau o baie modernă –
apanajul femeilor).De multe ori o bucătărie

renovată vinde casa, cumpărătorii făcând în mod
deliberat un compromis cu celelalte părți ale
casei doar datorită bucătăriei.
3.
Renovarea băilor. Aici se impune
următoarea observație: dacă vă gândiți să
renovați o baie, faceți-o fără compromisuri.
Adică nu schimbați doar o chiuvetă sau o oglindă.
Schimbați TOT! Începând cu pardoseala,
continuând cu instalațiile sanitare și terminând
cu zugrăvirea băii pe porțiunile de pereți rămași
liberi și neacoperiți de faianță, dulăpioare,
oglinzi. De la A la Z totul trebuie modernizat
deoarece în caz contrar se văd diferențele iar
acestea nu duc nicidecum la concluzia:„ - Ce
frumos! Chiuveta este nouă”. Ci din contră:
„ - Ce urât! Au schimbat chiuveta și n-au fost
capabili să schimbe și restul. Deplorabil!”
4.
Zugrăvitul exterior. Acolo unde este
cazul. El nu e de neglijat deoarece cumpărătorul,
înainte de a intra în casă, își face o primă
impresie privind aspectul exterior al acesteia.
5.
Schimbatul pardoselei. În multe
listinguri, atunci când agenții imobiliari descriu
beneficiile unei case, menționează Carpet
Free, adică nu există mochetă. Cu alte cuvinte
pardoseala e compusă din laminat sau parchet,
mocheta lipsind cu desăvârșire. Este un concept
nou care elimină praful acumulat în perișorii
mochetei, curățatul laminatului făcându-se mult
mai ușor decât cel al mochetei. Aici părerile sunt
împărțite dar acesta este trendul și mă simt dator
să vi-l împărtășesc.
6.
Înlocuirea geamurilor și a ușilor. Este
un alt aspect important. Geamurile și ușile noi
conferă, pe lângă aspectul estetic, o etanșeizare
mai bună care automat duce la un consum mai
mic de gaz sau curent electric atunci când se
pune problema încălzirii proprietății pe timp de
iarnă sau folosirea aerului condiționat pe timp de
vară. Sunt de luat în considerare și alte aspecte
cum ar fi factorul fonic, cel al radiaților solare
ș.a.
7.
Renovarea family room de la parter. Ca

și în cazul bucătăriei renovate, un family room
aflat la parter creează o notă de început și poate
o concluzie de neurnit vizavi de cumpărarea
sau respingerea proprietății respective. Family
room este locul în care după servici sau școală
se reunește familia, ascultă muzică, citește o
carte, se uită la un film. Dacă această încăpere
devine foarte atractivă, modernă și cu lipici
pentru sufletul cumpărătorului, poate trage mult
în balanță în favoarea deciziei de a cumpăra acea
proprietate.
8.
Instalarea unui șemineu – este un
element adițional important ce completează
imaginea acelui family room de care am vorbit
mai sus.
9.
Renovarea basementului. Cunosc
cazuri în care potențialii cumpărători au refuzat
să vadă o casă doar pentru că basementul nu era
finisat. Basementul este spațiul unde se poate
instala o masă de biliard sau una de ping-pong,
un bar mobil și niște scaune înalte, cu picior,
locul unde se savurează o bere sau un pahar de
vin roșu. Este un spațiu răcoros pe timp de vară
pe care mulți îl transformă într-un game room
sau vizionează un film pe proiector. Este locul
care atrage cele mai multe fotografii la partyuri, cea mai multă lume și cele mai extravagante
senzații. Așacă nu uitați! Renovați basementul și
aveți mari șanse de a vă vinde casa mai repede și
la un preț mai mare!
10.
Înlocuirea furnice-ului. Aici nu
e nimic ce ține de adrenalină. Totul ține de
buzunar. Cumpărătorul este conștient că dacă
furnice-ul este recent schimbat, facturile lui de
gaz vor fi mai mici. Matematică pură. Plus că
nu va avea disconfortul ca peste câțiva ani să-și
facă mizerie în casă și în gânduri cu înlocuirea
vechiului furnice și instalarea unuia modern,
economic.
După ce au fost făcute toate renovările și
schimbările enumerate mai sus, urmează partea
de staging. Acest cuvânt din limba engleză care
se traduce prin înscenare, dramatizare, înseamnă

mult mai mult decât atât atunci când îl asociem
cu vânzarea unei case. Home staging ține de
iluzie. E ca și cum David Copperfield ți-ar vinde
casa. Este ceva magic. Este dincolo de curățenie
și decor-design. Este o artă de a creea buna
dispoziție. Staging-ul îți face casa să arate mai
mare, mai luminoasă, mai curată, mai călduroasă
sufletește, mai iubită și desupra de toate acestea
face ca un cumpărător să-și dorească să o
cumpere. Instantaneu!
Contrar a ceea ce poate credeți, este mai mult
decât pregătirea casei pentru vânzare. Staging-ul
este ceea ce faci după ce ai zugrăvit casa, după
micile sau marile reparații, după îmbunătățirile
aduse. Este îmbrăcarea miresei pentru nuntă
după ce a trecut pe la cosmetică și coafor. Iar
aici nu mă refer strict la rochia de mireasă. Toate
accesoriile aferente, precum cercei, coliere,
inele, pantofi, fundițe, voaluri, ciorapii satinați,
sunetul materialului în mișcare, tot acest algorim
creează magicul.
Nu o dată am avut ocazia să văd cum stagingul unei case aduce mari beneficii vânzătorului.
Dar din păcate nu toți cei care doresc să-și vândă
casa sunt receptivi de la bun început la ideea de
staging. Dar când încerci în felul lor să le vinzi
casa (pentru că nu poți impune staging-ul dacă
vânzătorul nu este de acord cu el) iar ea nu se
vinde pentru că îi lipsește acel WOW!?!, home
staging-ul încolțește în mintea proprietarului ca
o soluție ultimă, sigură și o garanție a succesului.
Poți face staging la o scară foarte mare sau, din
contră, la o scară redusă, dar important este să
atingi punctele și aspectele esențiale pentru a
vinde casa rapid și la un preț foarte bun.
Pentru sfaturi suplimentare, statistici, analize
comparative de market, informații de orice
fel din domeniul imobiliar (rezidențial sau
comercial) sau dacă doriți să apelați la serviciile
mele, mă puteți contacta pe mobil la nr. 519722-2545 sau la office: 519-744-7133. E-mailul
meu este adrianflorea3@gmail.com.

TORONTO
Ansamblul artistic de copii ANDANTINO de la
Cercul Militar Naţional din Bucureşti, România,
condus cu multă dragoste şi profesionalism de
catre profesorii Mihaela şi Ştefan IORDACHE,
se află la noi, în Canada. După ce au efectuat
turnee de spectacole în peste 20 de ţări din trei
continente, s-au încumetat să treacă oceanul şi să
ne viziteze.
Susţinut moral şi nu numai de către Nathalie
Gheorghiu (Rainbow Children’s Club), ansamblul
a debutat deja cu un EXCEPŢIONAL spectacol de
muzică şi dans în română şi engleză, în Toronto
(Richmond Hill).
Pe copii, i-am văzut la lucru, i-am întâlnit la
pregătirile premergătoare show-ului: o încântare!
Sunt veseli, dezinvolţi, frumoşi, cuminţi şi talentaţi.
Au vârste cuprinse între 4 ani şi 14 ani.
Felicitări ANDANTINO pentru cum reprezentaţi,
Cercul Militar Naţional, România şi Europa !
Pentru cei care nu am ajuns la spectacolul de
Duminică, mai aveţi două şanse:
-Vineri 10 August, ora 4:30 pm, Simcoe Park, 169
King St., Niagara-on-the-Lake, Ontario
-Sâmbătă 11 August, ora 11:30 am, St. Paul’s
United Church, 454 Rebecca St., Oakville, L6K1K7
Intrarea LIBERĂ, dar…aduceţi cu voi PRIETENIA.
Mulţumim tuturor sponsorilor din Romania şi
Canada, ce s-au implicat în acest eveniment
cultural-artistic:
România: MIRAd’OR si TANEX
Canada: Dr.Radu Elias (Dentist), York Reno Pro
(Cosmin Ardelean), Apostolachi Adam (Mortgage
Broker), Liviu Bejan (Insurance Broker), Radu
Burlacu (Real Estate Broker), Matteo Renovations
(Claudiu Carbunaru), Liviu Purdea (Real Estate
Sales Representative), Nord Electric Inc., ZoZZo
Development (Nicolae Zorzoman), www.andybela.
com (Diana Chiru), Alexia-rom, Adrian Calagiu,
Carmen si Cezar Bangu.
Parteneri media:
Agenda Românească
Noi Românii TV

Bine aţi venit ANDANTINO!

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food

Râureni este una dintre cele mai cunoscute
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi
a legumelor după reţete autentice. Încă
de la înfiinţarea fabricii de conserve
Râureni, în 1968, producătorul a făcut
o promisiune, aceea de a oferi “darurile
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe
fiecare produs marca Râureni. În 2008,
s-a investit în modernizarea utilajelor
şi a infrastructurii, pentru a asigura
un nivel ridicat de calitate, şi într-un
depozit frigorific. Doi ani mai târziu,
produsele Râureni apar pe piaţă într-o
nouă prezentare, având o nouă identitate
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre
pasiunea lor pentru conservarea fructelor
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri
să le urăm bun venit în inventarul
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de
plante, siropuri ... toate la cele mai bune
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri
orele 9-17; (519) 742-4670.
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festivalul bĂnĂŢean
50thAnniversary
September 1-2, 2018
Kitchener, Ontario, Canada

5
Celebrating 50 years of Romanian Song, Dance, Sport, and Food

Societatea Culturala Romana “Banatul” va invita la
Editia Aniversara a 50 de ani de la infintare.
Program aniversar de doua zile cu invitati special:

AnsamblulFolcloric
“Timisul”sisolistivocali
dinTimisoara,Romania.
Programul va fi transmis direct in Romania cu
asistenta echipei de la TV Timisoara prezenta la
Festivalul Aniversar.
Pret de intrare:
Sambata, Septembrie 1
Spectacol artistic $50 de persoana
(Cash bar, mancare - contra cost!)

Copii 8-18 ani $25

Duminica, Septembrie 2
Spectacol de gala $75 de persoana
(inclusa cina!, Cash bar!)

Copii 8-18 ani $35

PRETSPECIAL!

Sambata Septembrie 1 10 a.m. - 4 p.m.

//Turneu de fotbal, expozitie de ie si lucruri manuale Romanesti
• Specialitati Romanesti (mititei si carnati la gratar, salata,
cartofi prajiti... contra cost!)
• Cash bar! Intrarea gratis!

Sambata Septembrie 1 / $50 / 7:00 p.m.

//Spectacol Artistic
• Ansamblul Folcloric “TIMISUL” din Timisoara cu Solisti vocali,
Felicia Stoian, Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau
• Mancare, specialitati Romanesti - contra cost!
• Cash bar!

Duminica, Septembrie 2 / $75 / 5:00 p.m.

//Spectacol De Gala
• Ansamblul Folcloric “Timisul”, Solistii vocali Felicia Stoian,
Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau
• Grupurile de FOLCLOR
“Banatul” New York, “Doina” Hamilton, “Arta” Kitchener,
“Hi Trend” Kitchener, “AROY Kitchener”, si “RCA Banatul” Kitchener
• Concursul traditional “Miss Banat” / Inclusa cina! Cash bar!

Spectacole, SAMBATA si DUMINICA - PACHET:
$100 de persoana // Copii 8-18 ani $40 de persoana

Biletele sa pot procura inainte de Festival la:
519 570-0172 | gulman@sympatico.ca
2150 Bleams Road, Kitchener, Ontario | 519.570.0172
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

GEORGIA

(partea a doua)
O călătorie prin locuri mai puţin bătute

O alta localitate pe care am vizitat-o a fost
Sighnaghi, numit şi “orasul dragostei” un
mic oraş fortificat aflat în cea mai mare
regiune producătoare de vin din Georgia,
situat la 115 km de Tblissi. Aici am fost
întâmpinaţi de proprietarii pensiunii cu
brânză şi vin. Casa fiind o construcţie veche
de peste o sută de ani.
Am vizitat cu interes micul muzeu al
oraşului. Începând cu 1996 guvernul a
iniţiat un program de renovare a centrelor
turistice, Banca Mondială împrumutând
3,5 milioane de dolari pentru păstrarea
moştenirii culturale, 37 de case private au
fost renovate şi reabilitate.
În trecut oraşul a fost un loc strategic
înconjurat de un zid enorm şi 28 de castele.
În timpul invaziilor, oamenii se închideau
în interiorul oraşului.
Unul dintre cei mai celebrii pictori georgieni,
Niko Pirosmani este originar din Sighnaghi.
Acest pictor era sărac dar deţinea o casă pe
care a vândut-o, fiind îndrăgostit de o actriţa
de origine franceză, Margarita de Sevres.
Cu banii obtinuţi de pe vânzarea casei a
cumpărat un milion de trandafiri pentru
a îi oferi iubitei. Din nefericire actriţa l-a
părăsit iar pictorul a murit sărac sub scara
unei cladiri. O parte din picturile sale sunt
expuse în muzeul din oraş.
O curiozitate din oraş este Casa de Căsătorii
deschisa zi şi noapte şi unde mulţi turişti
îşi unesc destinele. Pentru cei care vor
să divorţeze trebuiau să se întoarcă la
Sighnaghi, în prezent divorţul se poate face
online.
Tot aici se află mănăstirea Bodbe care
adăposteşte mormântul sfintei Nino,
fiica unui general roman, care a convertit
regele Mirian şi regina Nana la creştinism.
Pentru georgieni, mănăstirea este unul din
locurile cele mai sfinte. La moartea sfintei
Nino, regele Mirian ar fi vrut să îi onoreze
memoria punându-i coşciugul în marea
catedrala Svetiskhoveli, dar 200 de oameni
nu au putut să ridice cosciugul dându-şi
seama că sfânta voia să rămână acolo. O
biserică a fost ridicată deaspra mormântului
ei devenind o mănăstire cu 300 de maici.
Astăzi mănăstirea este un loc de pelerinaj

unde trăiesc 30 de măicuţe.
Locuitorii sunt ospitalieri, blânzi, săritori
cu turiştii. Oamenii de aici sunt mici de
statură, bruneţi cu ochii de culoare închisă
şi tenul mat, ca în Orientul mijlociu. Sunt
oameni extrovertiţi care îşi exprimă din
plin emoţiile mai ales prin muzica populară.
Georgienii sunt foarte naţionalişti după ce
au suferit de-a lungul anilor atâtea invazii
ale turcilor, perşilor, grecilor, romanilor,
mongolilor, ruşilor. Este greu să găseşti
un popor mai naţionalist ca georgienii.
Puţini georgieni vorbesc engleza, mai puţin
franceza, însă toţi vorbesc rusa. Pentru a
găsi pe cineva care vorbeşte limba enlgeză
am întrebat 7-8 persoane.
Georgia are 5 milioane de locuitori.
Majoritatea
aparţinând
minorităţilor
armeniene, cecene, ţigane, dar au o limbă
proprie, un alfabet unic cu litere fără
unghiuri, rotunde, o religie ortodoxă,
numeroase ritualuri şi canonizări.
Geogia ofera o bucătărie, vinuri suculente,
o cultură proprie pe care lunga anexare de
către imperiul sovietic nu a ucis-o. Rugbyul
este sportul cel mai popular în Georgia.
Georgia este o ţară ortodoxă, cu biserici la
tot pasul, construite în locuri imposibile,
find a doua ţară din lume după Armenia
care a adoptat creştinismul ca religie de stat
la începutul secolului IV. Turiştii vin aici să
viziteze biserici şi mai ales pentru a admira
icoane şi fresci care evoca vechi culturi
zoroastiene.
Georgia este o ţară plină de cerşetori, femei
rahitice îmbrăcate în negru, bătrâni bolnavi
fără pensii, până şi copiii de 3 ani vin şi
cerşesc. M-a frapat să văd cel puţin 10
cerşetoare în faţa unei biserici, aşezate pe
două rânduri.
Chota Roustaveli, cel mai mare poet al
Georgiei este un fel de Homer georgian
care a scris celebra epopee medievală
“Cavalerul cu piele de panteră”. Ar fi trăit
la sfârşitul secolului 12 şi ar fi fost ministrul
reginei Thamar (1184 - 1213) de care s-a
îndrăgostit. Din acest motiv a fost exilat
şi ar fi murit la Ierusalim, îngropat în
mănăstirea Sfintei Cruci.
Ţara este încă îngrădită de tradiţii

patriarhale, nu este uşor să fii fata acolo.
Geogienii au familii mari, unde copii
stau cu părinţii până la 30 de ani. Fiul îşi
aduce mireasa acasă dar continuă să îşi
asculte mama. Bărbaţii sunt foarte galanţi
cu femeile. Este o ofensă ca femeia să îşi
plătească nota de plată la restaurant şi să fie
într-un mijloc de transport faţă în faţă cu un
bărbat. Pentru o fată, raporturile sexuale au
loc după căsătorie. Bărbaţii beau foarte mult
vin, au “o genă” pentru vin, cum glumesc ei.
La o masă clasică georgiană fiecare invitat
bea 5 litri de vin alb. Georgienii beau numai
vin alb.
Mulţi georgieni poarta numele de George,
toţi băieţii primii născuţi în familie se
numesc George în onoarea sfântului George.
Sfântul George a combătut musulmanii
înainte de divizarea catolicilor de ortodoxi.
Într-o clasă dintr-o şcoală în Georgia, pot
exista cel puţin 20 de elevi cu numele de
George. În acelaşi timp majoritatea fetelor
se numesc Nino în onoarea sfintei care
a introdus creştinismul în ţară. Cuvintul
“mama” în limba georgiana înseamnă
“tata”.
Străzile sunt foarte animate cu lume peste
tot şi mult trafic. Este dificil să traversezi
o stradă dar există pasaje subterane. Unele
maşini au volanul la stânga în timp ce
altele au volanul la dreapta, acest lucru se
datorează că au importat multe maşini din
Anglia şi Japonia. Exista foarte mulţi câini
vagabonzi pe stradă.
Georgienii mănâncă multă pâine şi brânză.
Specialitatea ţării este khinkali, un fel de
ravioli umplut cu carne de vită, miel, cartofi,
brânză. Locuitorii consumă tot felul de
salate de roşii şi castraveţi, vinete. Desertul
este inexistent, georgienii mâncând fructe
sau “tchourtchkhela”, snickers georgieni,
care arată ca o lumânare confecţionată din
nuci îmbibate cu suc de struguri care apoi
sunt uscate la soare.
Tradiţia de a primi oaspeţi se numeşte
“supra” şi face parte din patrimonial
cultural imaterial UNESCO din 2017.
SUPRA există de secole şi are o legătura cu
Grecia antică. Dar în ultimul timp a jucat
un rol important în conserverea identităţii
naţionale. Aceste mese opulente au atras
atenţia internaţională şi de câţiva ani au
fost scrise cărţi despre vinul şi bucătăria
georgiană, cum ar fi For the Love of Wine
de Alice Feiring şi Tasting Georgia, de
Carla Capalbo. Fiecare petrecere are un
“tamada” un toastmaster.
Georgia este o ţară veche, istoria vinului
datează de 8000 de ani făcând parte din

cea mai veche zonă de producţie de vin din
lume iar anumiţi lingvişti cred că etimologia
cuvântului vin îşi are originea din cuvântul
georgian “gvino”. Viţa de vie acoperă
o suprafaţa de 100.000 hectare, într-o
ţară muntoasă cu un climat sub tropical.
Vinul este produs cu metode ancestrale,
strugurii sunt zdrobiţi şi apoi vărsaţi în
mari vase din teracotă sau piatră care sunt
îngropate, închise şi acoperite cu pământ
în timpul iernii. Vinul alb are câteodată
o culoare portocalie rară pentru vinurile
albe. În Georgia sunt peste 500 de soiuri
de viţă de vie. O sticlă de vin georgian se
poate cumpăra şi în Canada, unde îl puteţi
achiziţiona începând de la 16$. Vinul
este folosit pentru promovarea identităţii
naţionale, un fel de a se diferenţia de ruşi
care beau vodtkă. Pe linga vin “chacha”
este alcoolul cel mai apreciat din Geogia,
este un fel de ţuică de struguri de 40 - 60
de grade.
Nu vorbiţi de Rusia sau de ruşi în general
în faţa georgienilor, pentru că sunt detestaţi.
Războiul ruso-georgian din august 2008 a
amintit lumii întregi existenţa unui popor
milenar, georgienii. Scrierile biblice îi
localizează în Asia minor în al doilea
mileniu înainte de Hristos.
Limba georgiană, aparţine grupului de
limbi caucaziene sau kartvekiene, având şi
sunete guturale. Fiecare litera a alfabetului
este un mister în sine. Am fost frapată să îi
aud vorbind şi să nu înţeleg nici un cuvânt.
Muzica polifonica georgiană face pate din
tezaurul UNESCO, până şi istoricul Strabo
a amintit de această muzică.
Dacă ne-am lua după legende, pe muntele
Kazbek, un masiv din Caucaz, Zeus l-ar fi
legat pe Prometeu pentru a-l pedepsi pentru
ca ar fi furat focul pentru a-l da oamenilor.
Georgia este ţara miracolelor infinite şi
patria primului european, primul grup de
oameni care au emigrat în afara Africii
cu1,7 milioane de ani în urmă.
Georgia nu este o ţară scumpă, fiind cu
predilecţie o destinaţie ideală pentru turiştii
cu rucsacul în spate şi călătorii cu un buget
limitat şi în acelaşi timp o ţară sigură cu
criminalitatea redusă, cu adevărat “terra
incognita”.
Din Georgia puteţi achiziţiona un corn
pentru băut vin la banchete tradiţionale,
icoane, bijuterii, vin şi coniac. Nu uitaţi să
admiraţi rândunicile care se foiesc pe cerul
georgian, Georgia fiind un paradis a acestor
păsări fermecătoare.
Paulina Popescu,
Kitchener
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POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

AQUILA
MOTOR
FREIGHT

A N G A J Ă M 519 498 0908
SOFERI PENTRU CURSE DE
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 602 566 4239
DE EXPERIENTA.
0.70$/M. Detalii la:

SALARIU

claudio@aquilamotorfreight.com
CLAUDIU MAGDA

-Monthly Bookkeeping
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.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.

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).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com
sau

416-800-0832

519-594-1712

Fondator: Radu Secăşan
Director: Irina Sânziana Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)
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Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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Servicii de
Emigrare

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE
34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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
Tel: 519-594-1712.

Croitorie PAVEL JURCĂ

- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit.
Este necesar internet HighSpeed.
Info la 416.800.0832

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)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine,
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la:

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

Transfer casete video VHS pe DVD

Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul
de $15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete
video din sistemul european pe DVD la pretul de $20. Tel:
519-594-1712.

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

THIS MONTH SPECIAL
2017
Hyundai
Elantra
fully
loaded,
Certified,
only
26000Km

519.781.2929
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
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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

ROM CAR Automotive din
Kitchener aduce la comandă
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:

2010 Dodge Journey,
2011 Kia Soul, 2007 VW Golf,
2007 Honda Civic Coupe,
2009 Pontiac Montana,
2006 Nissan Murano,
2008 Nissan Versa Sedan,
2006 Pontiac Torent,
2011 Nissan Rogue,
2011 Hyundai Santa Fe,
2009 Honda pilot,

PSALMUL SCHIMBĂRII LA FAȚĂ
Alb duhului, subțire cum ochi n-a fost să
știe,
Cu-aripa fulgerată, fără de gând stă gândul.
Cuvântul se-ncuvântă-n ison de chinovie
Primordialu-i lumen, pornit spre graiuri,
bându-l.

Că inima se-oprește și lasă numai unda
Luminii de Iubire, lumina sfântă, lina.
Cu flăcări răcoroase ca norul mă umbrește,
Mi-ai cunoscut adâncul, Tu știi cin’ Te
iubește!

Mi-ai risipit țărâna sub altă legiure Mireasmă luminoasă cum n-o visase
nardul.
Nu-s razei Tale umbra? Oprește-Te Iubire
Să-Ți sorb dumnezeirea, cum zarea-și bea
ghepardul.
Vecia își topește de-a dragostea secunda,
Aici, în vârf de doruri plimbi cerului
grădina,

Simply Delicious...

Situat la Kitchener Farmer’s Market în
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472

Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

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

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

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

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

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

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

NOU: Avem produse marca RÂURENI
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

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

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

PASTĂ DE MICI

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

