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Mergând la referendum și votând „DA”, sunteți de acord doar
cu modificarea art. 48 alin. (1) (schimbarea termenului de „soț”
cu sintagma „un bărbat și o femeie”), și doar atât, iar, în caz
contrar, votând „NU”, vă arătați dezacordul, în sensul că nu
sunteți de acord cu această modificare (schimbarea termenului
de „soț” cu sintagma „un bărbat și o femeie”).
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Rom Car Automotive

Service Center

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

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

519-781-2929

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

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

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

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

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth, USB

BALUL
MUSTULUI
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ROCARGO EXPRESS
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

pag.2 AGENDA ROMÂNEASCĂ

4 Octombrie * Nr.261

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Nesimţit prezentabil, doresc
cunoştinţă doamnă disperată

La ziarul pe care l-am co-editat la Toronto
(Jurnalul Romanesc), primeam, fireste,
si anunturi pentru mica publicitate. Am
adunat, astfel, inclusiv o claie de anunturi
matrimoniale. Marturisesc ca le-am publicat
numai pe cele care, cit de cit, au o tesatura
rezonabila, cu un minim liant de bun simt
in compozitie. Dar am primit si multe altele
pe care n-am avut inima sa le bag sub tipar,
nici macar de dragul amuzamentului. Nu de
alta, dar unii oameni singuri sunt suficient de
disperati ca sa-si piarda simtul umorului si sa
nu mai remarce ridicolul si tupeul.
Pe scurt, multi autorasi de apeluri sentimentale
ofera un flintic si cer enorm. La adapostul
unor eufemisme de genul “Domn inca tinar”
(in traducere: cam hodorog, dar mimez bine
ca n-am artrita) sau “prezentabil” (nasol, dar
cel putin fara handicapuri vizibile), anuntatorii
si promitatorii de fericiri desira si restul
doleantelor: “caut doamna extrem de frumoasa
la trup si la suflet” (din care o femeie retine
doar ce-o turmenteaza pe ea, adica faptul ca
el cauta o inima de aur; iar in realitate cheia
mesajului, din punctul lui de vedere, era proba
eliminatorie a corpului perfect).
Ma rog, pe-astea tot le-am publicat, fiindca
ramineau in aria poeziei, insa am primit
(culmea, de la cineva cunoscut mie) si un
anunt pe care l-am facut imediat cit o nuca
si l-am catapultat la cos. Acest domn, tin
minte, era un venerabil sexagenar libidinos,
compozitor ratat de jingles (care inca mai visa
sa fie tocmit de firme celebre de advertising) si
care era divortat, pasamite. Scria asa in fituica

pe care mi-a strecurat-o in geanta, conspirativ:
“Barbat inca tinar… (v-am spus cit era de
tinar, batea in 67) “si foarte prezentabil…”
(avea 1.68 m si vreo 95 de kile), “distins…”
(isi purta cele trei fire de par legate intr-o
coada la spate), “situatie materiala buna…”
(isi platea chiria la timp si avea bani de bilete
de metrou, ce-i drept), “doresc cunostinta
domnisoara…” (deci tinara, sa fie clar), “intre
25 si 35 de ani…” (cum va spuneam), “educata,
frumoasa, desteapta, cu job full-time, eleganta,
stilata, buna vorbitoare de romana, engleza…”
(femeia perfecta, construita pe computer),
“rog uritele, cicalitoarele, parvenitele si pe
cele mai mari de 35 de ani sa se abtina, cer
si ofer seriozitate maxima” (altfel spus: sunt
un cretin, dar imi incerc norocul). Nu i-am
publicat anuntul si de-atunci ma bate la cap
ca de ce si de ce. I-am spus ca e ofensator si
ca in Canada se tine seama de aceste chichite.
Si ca, nu in ultimul rind, am sa-mi scot din
sarite cititorii cu asemenea porcarii. I-a luat
limba foc si-i tremurau burtile, a fornait ca ma
reclama pentru discriminare. I-am spus ca el
va fi chestionat pentru discriminare inaintea
mea. Nu cred ca a auzit a doua jumatate de
propozitie, fiindca trintise usa si disparuse.
Pornind de-aici cu discutia, ajungem la o
chestiune destul de delicata: cit de obiectiv
ne autoevaluam, atunci cind ne cautam un
partener de viata? Nu ma refer neaparat la
anunturile matrimoniale, asta a fost doar un
punct de plecare. Evident, nesimtitul care isi
vopsea atributele cu maclavais opac si cerea,
in schimb, numai papusi de portelan fin este
un caz extrem. Dar dincolo de asta, poate
ca multi oameni sunt inca singuri fiindca se
incapatineaza sa tina cu dintii de un ideal.
Ceea ce ramine grotesc e faptul ca, pentru unii,

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More
ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

MARIANA TUTUIANU

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:

519-576-0306

TV BOX Android
FĂRĂ ABONAMENT - doar aparatul trebuie cumpărat -

Telefon: 416-800-0832

sau 519-594-1712 Radu

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!

partenerul ideal ramine acelasi si la 20 de ani,
si la 60. La fel de tinar, de frumos, de suplu, de
bogat, de destept, de plin de tact si romantism.
Obstinatia de a ne indragosti vesnic de cite-o
categorie de oameni pe care o consideram
perfecta ne va costa enorm, intr-o zi. Stiu femei
care traiesc in trecut si isi trateaza electoratul
matrimonial in consecinta. Femei care nu mai
arata si nici nu se mai poarta cum obisnuiau pe
vremuri, dar care vor barbati frumosi, bogati,
inalti, cu cit mai mult par si cit mai putine vicii.
Apoi le casuna pe cite-un nevinovat care a fost
odata gentil cu ele si devin aproape obsedate
de un om care n-a facut decit sa poarte o
discutie civilizata, cindva.
Stiu o femeie din Toronto care sufera si azi
dupa un tip cu care s-a intilnit o singura data,
la restaurant (le facuse cineva cunostinta), apoi
el n-a mai sunat-o (cazul clasic – si, de fapt,
asumat de la bun inceput, atunci cind accepti
un blind date). Nu-i nimic, l-a sunat ea. O data,
de patru ori, de paispe ori. El a fost dragut o
vreme, apoi s-a incins progresiv si i-a zis ca
are motivele lui sa nu mearga mai departe in
relatia asta si ca ar fi bine “sa ramina prieteni”.
Tipa a luat textul la propriu si de-atunci il
suna si mai abitir, fiindca ea abordeaza totul
ad litteram si acum se considera, nu-i asa,
prietena lui. Ne-au trebuit luni de zile sa-i
explicam ca “raminem prieteni” inseamna, de
fapt, “du-te dracului de pe capul meu, ca nu-mi
place cum arati”.
Si altceva: comitem oare o fapta buna daca le
deschidem ochii celor care se cred mai buni
decit sunt, mai bine cotati pe piata “single”,
mai eligibili decit sunt in realitate? Sau am
face bine sa ne tinem pliscul inchis, ca sa
lasam omul sa-si conserve increderea in el?

Teoretic, prima varianta e mai morala, iar a
doua e mai sanatoasa. Nu stiu… Cind vezi
ca un prieten drag si apropiat delireaza si tine
mortis la idealuri aberante, riscind sa ramina
burlac si nefericit pina la adinci si incontinente
batrineti, parca simti ca are nevoie de-un şoc
de sinceritate din partea ta.
E sanatos sa abdici de la idealurile tale fiindca
imbatrinesti, ti-e groaza de singuratate, ti se
ofilesc sinii, saracesti, te ingrasi sau chelesti?
Sau e mai demn sa tii cu dintii de modelul pe
care ti l-ai creat cindva, sa cauti o viata intreaga
(cu riscul major de a nu gasi niciodata), decit
sa faci rabat de la standardele tale?
Cu ani in urma, un amic interesant, care
divortase de vreo cinci ani care era inca singur
(dar care se intilnise cu vreo 50 de femei si
nu i-a placut de niciuna), ne-a rugat sa-i
spunem ce sa faca si el ca sa aiba noroc de “o
femeie ca lumea”. N-am mai rezistat, mi-am
luat inima-n bot si i-am spus ca, pentru el, “o
femeie ca lumea” e o femeie pe care si Jude
Law ar considera-o testabila matrimonial. Iar
ala macar are faima, bani si o mutra-magnet,
care-i poate procura orice femeie de pe fata
si dosul pamintului. Amicul ne-a privit acru
si umflat de repros, facindu-ne responsabili
de un cinism care nu se voia, de fapt, decit o
mina intinsa. E singur si in ziua de azi, evident,
si cred ca deja s-a resemnat. Era un om care
putea fi fericit, avea acest potential, dar si-l
reprima, din infumurare si indaratnicie. Dupa
ce ani de zile l-am caricaturizat in mintea
mea dedata la exercitii de critica, am realizat
ca, poate, multi dintre noi suntem infectati cu
acelasi virus, numai ca la unii boala inca nu s-a
instalat. Este, insa, doar o chestiune de timp.

Simona Catrina

Asociaţia ARTA din Kitchener

În famila mea am un erou al Unirii

Dragi români,
Asociaţia ARTA vă invită să creăm împreună o colecţie de povestiri despre
România centenară cu tema “În famila mea am un erou al Unirii”. Fiecare dintre
noi a avut un bunic, un străbunic, un unchi, un văr care a participat la Războiul
din 1918 sau a luat parte la actul Marii Uniri din 1918. Acum este momentul să
ne gândim cu profund respect la aceşti oameni care au făcut posibilă apariţia
pe harta Europei a ţării noastre de origine, România. Nu trebuie să lăsăm să se
piardă în negura timpului aceste întâmplări adevărate, trebuie să le transmitem
din generaţie în generaţie. Şi cel mai bun mijloc este scrisul.
Povestea nu trebuie să fie mai mare de două pagini. Lucrările vor fi citite în
cadrul unei şezători dedicate proiectului naţional Centenarul.
Rugăm să trimiteţi încercările dvs literare pe adresa:
popescu.arta@rogers.com

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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SCHOMBERG
Pentru ca “a ruginit frunza din vii și
randunelele-au plecat”, ne-am intors
din nou la obarsii, storsul strugurilor și
gustarea mustului.
Astfel Biserica noastră a marcat acest
moment prin “Festivalul Mustului”,
duminică 23 septembrie, care s-a
bucurat de o audiență și de un succes
extraordinar. Mulțumim tuturor celor
care s-au implicat în organizarea acestui
eveniment si tuturor celor care au
participat, rugand pe Dumnezeu să le
dăruiască sănătate și binecuvântare!

pag.3

Festivalul Mustului
Organizat de Parohia Ortodoxa Romana “Sf. Prooroc Ilie” din Schomberg

ILIE BADINIAuto Instructor

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

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711

pag.4 AGENDA ROMÂNEASCĂ

4 Octombrie * Nr.261

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

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale,
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi,
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni,
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

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

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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

KITCHENER
Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor AREC-SOC, CmS
Global Entertainment, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge
şi Guelph vă invită la:

REVELIONUL
PENSIONARILOR
a Ediţ
V ia
II
Ia

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.

Duminică 6 ianuarie 2019, ora 4pm la
POLISH LEGION din Kitchener
(601 Wellington St N, Kitchener, ON N2H 5L6)

Capacitatea sălii pentru acest eveniment
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 20 dolari pensionari (persoane aflate in
vizită din România cu vârsta de minim
50 de ani, pensionari de boala, anticipat,
iar dacă unul din familie este pensionar, şi
soţul/soţia plăteşte $20)
- 200 dolari cine NU este pensionar
DIN PROGRAM:
-muzică LIVE cu GRIGORE ZANFIR
şi OTTO MARATAYA
MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea,
prăjituri.
Tombola inclusă în preţul biletului.
Multe surprize.
Pensionarilor din Kitchener si Waterloo
care nu au cu ce ajunge la eveniment li se

vor asigura gratuit transportul.
Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic,
rugăm toate businessurile care pot
susţine acest eveniment să ne sprijine cu
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de
peste 300 dolari oferim, pe lângă spaţiu
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru
informaţii suplimentare şi rezervări de
bilete:

519-749-8664
519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm
inscrieţi-vă din timp deoarece numai
persoanele înscrise pot intra în sală.

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

-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!

Articol Publicitar

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea

Astăzi voi discuta
despre probleme,
ghinioane
și
tot ce-i mai rău
în
domeniul
imobiliar. Natura
umană este creată
să pretindă și să
ia totul de-a gata, gratis dacă se poate,
dar dacă are de oferit ceva, să ceară mai
mult decât face. Nici domeniul imobiliar
nu face excepție de la această regulă. Să
mă explic: multă lume consideră că poate
să se descurce singură și nu are nevoie de
agent imobiliar. Dar când totul se termină
prost, regretă. Tardiv spun și eu, tardiv spun și ei! Probleme de genul: crăpături în
basement, un bloc trântit peste ceva timp
în spatele back yard-ului, garaje atașate
ilegal, fose septice necorespunzătoare,
condo fără suficiente locuri de parcare,
terenuri contaminate,apar mereu. Locuitorii

Kitchenerului sigur au auzit în urmă cu
citeva săptămâni de explozia unei case.
N-a mai rămas aproape nimic din ea. Nu
mă întrebați ce s-a întâmplat și cine a
fost de vină acolo. N-am nici timpul, nici
spațiul necesar pentru a despica firul în
patru. Concluzia se distilează de la sine –
vrei să nu ai probleme, angajează un agent
imobiliar. Bun, hai să zicem că până aici
v-am convins dar dacă mergem mai departe
se ridică o altă dilemă. Cu cât să plătim acest
agent? O fi el un profesionist dar și eu am
muncit pentru grămada de bani ce trebuie
s-o ofer la sfârșit sub forma comisionului.
Așa că vrem unul care ne percepe cât mai
puțin, chiar gratis, sau chiar să ne mai dea
el dacă se poate. Oricum el vă dă – acces la
informație, la timpul lui, la școala pe care a
făcut-o, la experiența și flerul pe care le are.
Și atunci de ce să nu-l alegem pe cel care ne
pretinde o samă de nimic?
Doamnelor, cu d-voastră stau de vorbă

acum, dacă faceți cumpărături la două
magazine diferite și într-unul întâlniți rujuri
de buze la $1 iar în altul la $10 pe care-l
alegeți? Nici nu trebuie să-mi răspundeți,
nu-i treaba mea. Dar să nu aveți pretenția ca
în cazul în care-l alegeți pe cel de un dolar,
să fie competitiv cu cel de $10, sau poate
chiar mai bun.
Domnilor, dacă doriți să vă cumpărați o
mașină iar în primul parc auto întâlniți una
de $5,000 iar alta de $50,000 iar în final vă
decideți s-o alegeți pe cea de $5,000 că și
ea are patru roți, un volan și un motor, să
n-aveți pretenția de a fi la fel de calitativă ca
cea scumpă. Aha, ați prins ideea. Sigur că și
în domeniul imobiliar este la fel. Repet încă
o dată: prețul reflectă calitatea. De ce susțin
această teorie? Pentru că dacă ea n-ar fi
valabilă atunci toți producătorii de mai sus
care vând produse scumpe ar fi niște idioți.
La fel se întâmplă și în sectorul serviciilor.
Cel care cere mai mult, în primul rând știe de

ce o face, iar în al doilea rând are cunoștință
de competiția ieftină. Dar pentru el, nu
este o competiție reală și nu se sperie. Din
contră, cel ieftin și slab pregătit se gândește
să lase ștacheta și mai jos pe când celălalt
nu. Îmi aduc aminte de o propoziție ce mă
enerva la culme pe când trăiam în România
și mergeam pe la magazine să-mi cumpăr
câte ceva. În cazul în care descopeream
anumite neajunsuri sau defecte și ceream
explicații, mi se răspundea sec și flegmatic:
D-le, la prețul ăsta ce vrei?! Ei, eu cel
puțin mai săturat de a face compromis cu
calitatea, Dar voi?
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. 519-722-2545 sau
la office: 519-744-7133. E-mailul meu este
adrianflorea3@gmail.com.

SERVICII PROFESIONALE

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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ASSOCIATION OF ROMANIAN ENGINEERS IN CANADA - Toronto, Ontario
Cordially invites you to the

Romanian Engineers’ Gala Dinner Edition - 2018
On Saturday, October 27, 2018, starting at 6:00 PM

Elegant and modern venue,
festive lights and professional
sound,
entertainment
by
GILMARO and other surprise
apearances, Deluxe Open Bar
and an outstanding menu will be
our recipe for an unforgettable
night at: The Royalton Hospitality
Inc. - 8201 Weston Road,
Woodbridge, ON L4L 1A6
AREC Executive members and
collaborators work very hard to
make the GALA one of the most
elegant events of the year, and
while prices at all venues went up
considerably, we try to make the
Gala as affordable as possible,
by discounting it considerably for
the AREC members, students
and graduates with the help of
our gracious sponsors.
We remind you that we are a nonprofit association. This is why we
have decided that this year the
whole AREC membership for
2019 will go towards a discount
for the AREC Gala.
General Admission and
Membership:
A full-price ticket this year is
$110/person, but for the same
price everyone participating at
the GALA has the opportunity
to also become a member or
an associate member (for nonengineers), by paying $40 for the
membership and only $70 for the
ticket.
Yes, the whole membership that
you pay will be used this year to
sponsor your ticket at the Gala.
Here is what the AREC
membership offers you in addition
to the Gala ticket discount:
- you will be part of a respected
professional
association
committed to supporting you
in your personal and career
development through networking
and tutoring
- you will be able to participate
for free in all seminars and other
events organized by AREC in
2019
- you will be able to apply
for a discounted insurance
from Economical Select and
use further group discounts
negotiated by AREC for members
in 2019.
Students and 2018 Graduates:
At this year’s GALA we will
celebrate the 2018 graduates,
we will hand out the scholarship
grants totaling $6000, and we will
announce the student grants for
2019.
Tickets for all fultime students
and 2018 graduates will be
discounted with the help from our

sponsors.
Student ticket (must be enrolled
full time in 2018- 2019): $20
2018 Graduate ticket: Free
The number of discounted tickets
is limited to 30 persons. To
purchase a student or graduate
ticket please send first an email to
president@arec.ca and mention:
- your name / the name of the
institution and the line of study,
degree / the year.
Sponsors:
The
AREC
Dinner
Gala
Committee gratefully accepts
donations from individuals and
corporations. The donors will
be acknowledged in the Gala’s
programme and can present
their materials at the entrance in
the hall, will have 1 year website
banner on AREC’s website, as
well will be promoted at AREC’s
annual events.
• Donations Gold: $550 or more.
Includes two tickets to the Gala,
will be promoted at AREC’s
annual events, 1 year website
banner on AREC’s website and
one year AREC membership.
•Silver: $350. Includes one ticket
to the Gala, will be promoted at
AREC’s annual events, 1 year
banner on AREC’s website and
one year AREC membership.
• Bronze: $250. Includes one
year AREC membership and will
be promoted at AREC’s annual
events.
Please
contact
Daniel
Cheoreanu, Emil Caraghin or
Paul Goldenberg about the
above sponsorship packages.
Unemployed or New Romanian
immigrants (less than 1 year in
Canada)
Are you unemployed and
would like to attend Gala
Dinner AREC?
AREC believes that networking
and mingling with professionals
is very beneficial to our members.
For AREC members currently
unemployed, who would like to
attend Gala, AREC is extending
and covering the membership
fee for 2019. Your ticket cost
will be $70. You are required to
present the latest E. I. record.
Our VIP guests:
Mr. Adrian
Ligor,
Chargé
d’affaires a.i. of Romanian
Embassy to Canada.
Mr. Daniel Ene, Acting Consul
General of Romanian Consulate
General in Toronto.
Mr. Corneliu Chisu, P.Eng.
- Former MP for Pickering-

Scarborough East (Ontario)
Mr. George Oprea, P.Eng. Former Honorary Consul of the
Republic of Moldova.
Mr. Don Lothrop - Founder of
RomaniaOne - Helping Romania
ascend to it’s rightful place as
one of the most beautiful places
in Europe to live, work and play.
Notes:
* All tickets must be purchased in
advance. We are not accepting
payments at the event.
*** Vegan menu will be served if
needed only, if you mention this
request in the comments when
you purchase the tickets.
**** You will be accommodated at
the table by AREC’s Team.
TICKET PRICES:
- Full Price Gala Ticket (adults
only): $110
- Special Package: Membership
2019 and Gala Ticket: $110
- Sponsorships: Gold-$550,
Silver-$350, Bronze-$250 - see
above for details.
Pending approval by president@
arec.ca:
- Fultime Student: $20
- 2018 Graduate: Free
- unemployed or new immigrants:
$70
Methods of payment for gala
tickets, membership packages
and sponsorships:
1. E-Transfer to payment@arec.
ca, password: Engineer
2. PayPal (instructions coming
soon at bilete.ca) - PayPal fees
will be added to the ticket price at
the time of payment.
3. Cheque or cash handed
directly to one of the executive
members
Gala AREC 2018 Organized in
collaboration with 5STAR Event
Planning:
With over 20 years combined
experience in the hospitality
industry, hotel and convention
management, we offer and
deliver
highly
customized
design
and
services
that
transform our clients’ events into
Special, Unique, Unforgettable
Celebrations!
Contact:
Adrian
Calagiu,
MBA
/
647.297.6874
/
info@5stareventplanning.com
For rooms reservation at https://
vaughan.montecarloinns.com/,
please use Group Code: 343812
, PIN: 1027 - bus shuttle to &
from Gala, compliments of AREC
Looking forward to welcoming
you,
AREC Executive
Together We Are Stronger!

FESTIVALUL şi BALUL
STRUGURILOR

Asociația “Vulturul” din Kitchener vă invită Sâmbătă,
20 Octombrie 2018, la FESTIVALUL si BALUL
STRUGURILOR.
Începând cu ora 7:00 PM, vă așteptăm cu drag să
petrecem momente de voie bună și să degustăm din
preparatele culinare și mustul, specifice începutului de
toamnă:
· ciorbă țărănească
· mititei
· friptură de pui și șnițel
· garnitură și salată
· desert cu dulciuri și, bineînțeles, struguri
Programul artistic va fi asigurat de CmS Global
Entertainment.
Costul biletelor:
$50 pentru adulți, $25 pentru copii peste 12 ani.
Vă așteptăm la POLISH LEGION, 601 Wellington St. N,
KITCHENER.
Pentru bilete sunaţi la:
- Peter Scopu
- Nicu Boboc
- Costin Ograda-Bratu
- Doru Crmenescu

519-884-3315
226-647-6572
519-569-8972
519-744-2952

EVENIMENTE
Consulatul General al României la Toronto
Referendumului național pentru revizuirea Constituției
României
- Sâmbătă, 6 octombrie, între orele 07:00 și 21:00;
- Duminică, 7 octombrie, între orele 07:00 și 21:00
Biserica Ortodoxă Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener
- 14 octombrie:
10:00 AM – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
12:30 PM – Masa de Thanksgiving la sala mare
Misiunea Sfânta Maria din Kitchener
- 14 octombrie:
11:00 AM – Sfânta Liturghie
13:00 PM – AGAPA FRĂŢEASCĂ
Asociaţia ARTA din Kitchener
- 10 noiembrie Balul frunzelor ruginii
- 1 decembrie Ziua României
- 15 decembrie Vine Moş Crăciun la ARTA
- 31 decembrie Revelion ARTA
Asociaţia Inginerilor Români din Canada - AREC
- 27 octombrie: Gala AREC 2018
Asociaţia RCL din London
- 13 octombrie – după amiază creativă
(Escapade Pictante);
Biserica Ortodoxă Sf.Ioan Evanghelistul din Toronto
- 3 noiembrie: BALUL ROMÂNESC
Publicaţia AGENDA ROMÂNEASCĂ
- 6 ianuarie 2019 – Revelionul Pensionarilor
TRADICIOUS, Toronto, Canada
- 5 şi 6 octombrie ToRoFest

O a doua ediție a
ToRoFest
(Festivalului Român de Carte și Artă)
va avea loc la Toronto în zilele de 5 și
6 octombrie. Organizat de Tradicious si
având colaborarea lectoratului de limba
română de la Glendon College, York
University, ediția din acest an a făcut un
mare salt calitativ față de anul trecut și
își propune să devină un eveniment de
marcă pentru comunitatea românească
din Canada.
Târgul de carte și arte românești de la
Toronto, aflat la a doua edițe, e spațiul
perfect pentru a stabili contacte între
scriitori, editori, traducători, jurnaliști,
ilustratori de carte, artiști, cercetători
și studenți interesați de bogăția
culturii române, dar și de schimburile
cu celelalte culturi ale celei mai
cosmopolite metropole canadiene și ale
Americii de Nord în general.
ToRoFest e un generos spațiu
expozitional unde publicul, de la mic
la mare, își poate desfăta gusturile,
interesele și curiozitățile prin lansări
de carte, ateliere, mese rotunde,
work-shop-uri, lecturi publice, muzică,
expoziții de artă, alături de invitați din
Romania, Canada, Statele Unite.
Un eveniment diversificat care răspunde
unei multitudini de centre de interes:

ficțiune, poezie, teatru, memorialistică,
traduceri, studii lingvistice, jurnalism,
drepturi de autor, istorie, elemente
de patrimoniu, literatură pentru copii,
jocuri, mediul și expresiile lui literare,
literatura lumii, actualitate politică si
socială.
Peste 50 de scriitori, artiști și oameni de
cultură vor participa la acest eveniment.
Librăria Românilor va fi prezentă cu o
selecție de carte și filme.
Evenimentul include și recitaluri de
pian, chitară și expoziții de arte plastice.
El va avea loc la 918 Bathurst Centre
for Culture, Arts, Media and Education
din Toronto. Pentru mai multe informații
vizitați https://torofest.ca.
Best regards,
IULIANA PACSO
Co-founder & Managing director
TRADICIOUS
Toronto, Canada
Cell: +1 (416) 606-9402
E-mail: iuliana.pacso@tradicious.ca
Website: https://tradicious.ca
Facebook Instagram Twitter
UPCOMING EVENTS: http://tradicious.
eventbrite.com

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.

EXPERIENCE BOND ON THE BIG SCREEN ACCOMPANIED BY THE POWER OF A FULL SYMPHONY ORCHESTRA!

October 11-12
Music by David Arnold

Featuring the
Motion Picture Symphony Orchestra
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GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE
Referendumul național pentru revizuirea Constituţiei-6 şi 7 octombrie 2018
Referendumul național pentru revizuirea Constituției 2018 va fi organizat
la Toronto în sediul Consulatului General al României la Toronto, situat la
adresa: 789 DON MILLS Rd. Unit 501, ON, M3C 1T9, astfel:
- În ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 07:00 și 21:00;
- În ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 07:00 și 21:00

INFORMAŢII GENERALE
Referendumul național pentru revizuirea
Constituţiei va avea loc în zilele de 6 şi
7 octombrie 2018. • Votarea începe în
fiecare din cele două zile la ora 7.00,
ora locală, şi se încheie la ora 21.00,
ora locală. • Alegătorii care la ora 21.00
se află în sala în care se votează pot
să-şi exercite dreptul de vot. • Accesul
alegătorilor în sala de vot are loc în serii
corespunzătoare numărului cabinelor.
CADRUL LEGISLATIV
Legile cadru privind organizarea și
desfășurarea referendumului național
sunt : Legea nr. 3 din 22 februarie 2000
privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului, Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 86/2018 şi Hotărârea
Guvernului nr. 744/2018. Informaţii
suplimentare privind cadrul legislativ
pentru referendumul național pentru
revizuirea Constituţiei pot fi consultate
pe pagina de web a Biroului Electoral
Central: http://referendum2018.bec.ro/
ATRIBUȚIILE MAE
Potrivit
Hotărârii
Guvernului
nr.
744/2018 şi ale Ordonanței de Urgență
nr. 86, Ministerul Afacerilor Externe
asigură sprijinul logistic necesar pentru
pregătirea şi organizarea în străinătate
a referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei în străinătate. •
MAE ia măsuri pentru identificarea de
spaţii pentru sediile secţiilor de votare din
străinătate, precum şi pentru obţinerea
acordului autorităţilor din statele străine
pentru organizarea acestora pe teritoriul
lor; • MAE organizează, pe lângă
misiunile diplomatice, oficiile consulare,
secţiile consulare şi institutele culturale
din străinătate, secţii de votare pentru
alegătorii care se află în străinătate în
zilele votării; • MAE organizează, cu
acordul autorităţilor străine, secţii de
votare în străinătate şi în alte locaţii
decât cele enumerate mai sus; • MAE
asigură serviciile de comunicaţii de voce
şi de date, necesare birourilor electorale
ale secţiilor de votare din străinătate; •
La referendumul naţional, activităţile
de coordonare a pregătirii şi organizării
procesului electoral din străinătate sunt
asigurate de către biroul electorale
pentru secţiile de votare din străinătate,
cu sprijinul logistic al Ministerului
Afacerilor Externe; • MAE asigură
sediul şi dotarea tehnico-materială
ale Biroului electoral pentru secţiile de
votare din străinătate; • MAE, împreună
cu Autoritatea Electorală Permanentă,
ia măsuri pentru informarea cetăţenilor
români cu drept de vot aflaţi în
străinătate cu privire la modalitatea de

exercitare a dreptului de vot; • MAE
comunică Ministerului Afacerilor Interne
necesarul de buletine de vot, ştampile
de control, ştampile cu menţiunea
„VOTAT” şi timbre autocolante care
sunt folosite în secţiile de votare din
străinătate; • MAE înaintează Autorităţii
Electorale Permanente propunerile
de persoane ce urmează să facă
parte din Corpul experţilor electorali
din străinătate. Din rândul acestora
urmează să fie desemnaţi preşedinţii
birourilor electorale ale secţiilor
de votare din străinătate, de către
preşedintele Biroul electoral pentru
secţiile de votare din străinătate. •
MAE asigură, cu luarea în considerare
a condiţiilor specifice de organizare a
procesului de votare din străinătate,
paza secţiilor de votare din străinătate,
acolo unde este cazul; • MAE, împreună
cu Autoritatea Electorală Permanentă şi
Institutul Naţional de Statistică, asigură
personalul tehnic auxiliar al biroului
electoral pentru secţiile de votare din
străinătate.
ASPECTE PROCEDURALE
La referendumul de revizuire a
Constituţiei din 6-7 octombrie 2018,
alegătorii sunt chemaţi să răspundă
cu „DA” sau „NU” asupra următoarei
întrebări: „Sunteţi de acord cu Legea
de revizuire a Constituţiei României în
forma adoptată de Parlament?” Legea
de revizuire a Constituţiei adoptată
de Parlamentul României prevede
că articolul 48 alin. (1) din Constituţia
României va avea următorul conţinut:
“Familia se întemeiază pe căsătoria
liber consimţită între un bărbat şi o
femeie, pe egalitatea acestora şi pe
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a
asigura creşterea, educaţia şi instituirea
copiilor”. Forma actuală a articolului
48 alin. (1) din Constituția României,
a cărei amendare este supusă votului
la referendum prevede că: ”Familia se
întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între soţi, pe egalitatea acestora şi pe
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a
asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor”.
CINE ARE DREPT DE VOT?
Au dreptul de a participa la referendum
toți cetățenii români care au împlinit
vârsta de 18 ani până în ziua
referendumului inclusiv, cu excepția
debililor sau a alienaților mintal
puși sub interdicție, precum și a
persoanelor condamnate prin hotărâre
judecătorească definitivă la pierderea
drepturilor electorale.

CINE ȘI UNDE POATE VOTA ÎN
STRĂINĂTATE?
Îşi pot exercita dreptul la vot în
străinătate, cetățenii români care au
împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
referendumului inclusiv şi, la data
referendumului, se află în străinătate.
Aceștia pot vota: • la oricare dintre
secţiile de votare organizate în
străinătate
DACĂ ÎN ZIUA VOTULUI SUNT ÎN
STRĂINĂTATE, CA TURIST, POT
VOTA?
Da, cetățenii români care în ziua
alegerilor se află în străinătate, în scop
turistic, pot vota la orice secție de votare
organizată în străinătate.
LISTA SECŢIILOR DE VOTARE
Lista secțiilor de votare organizate
în străinătate şi adresele acestora
pot fi vizualizate accesând pagina de
web a Ministerului Afacerilor Externe
sau paginile de web ale misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale
României.
ACTELE
ÎN
BAZA
CĂRORA
CETĂŢENII ROMÂNI CARE SE AFLĂ
ÎN STRĂINĂTATE POT VOTA LA
REFERENDUM
Cetățenii români cu domiciliul în
România care în zilele referendumului
se află în străinătate, precum și
cetățenii români cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate, își pot exercita
dreptul de vot la secțiile de votare
organizate în străinătate în baza unuia
dintre următoarele acte de identitate,
valabile în ziua votării (sub rezerva unor
eventuale clarificări suplimentare ale
Biroului Electoral Central): • pașaportul
diplomatic, • pașaportul diplomatic
electronic; • pașaportul de serviciu;
• pașaportul de serviciu electronic; •
pașaportul simplu; • pașaportul simplu
electronic; • pașaportul simplu temporar;
• cartea de identitate; • cartea de
identitate provizorie; • cartea electronică
de identitate; • buletinul de identitate;
• pașaportul simplu cu menționarea
țării de domiciliu; • pașaportul simplu
electronic cu menționarea țării de
domiciliu; • pașaportul simplu temporar
cu menționarea țării de domiciliu;
PENTRU A PUTEA VOTA TREBUIE
SĂ AVEŢI ACTE DE IDENTITATE
VALABILE!
Ministerul
Afacerilor
Externe recomandă tuturor cetățenilor
români cu documente românești
expirate, pierdute sau furate săși reînnoiască/preschimbe din timp
documentele cu care pot vota. Pentru
a obține acte de identitate valabile,

recomandăm să se prezinte din timp
la sediile misiunilor diplomatice sau
oficiilor consulare, sau să le solicite în
România, după caz.
CUM POT FI OBŢINUTE ACTE DE
IDENTITATE VALABILE ÎN LOCUL
CELOR PIERDUTE SAU CARE ŞI-AU
PIERDUT VALABILITATEA?
În România, direct de la autoritățile
competente; • În străinătate, prin
intermediul misiunilor diplomatice și
oficiilor consulare ale României. Notă:
Pașapoartele nu pot fi eliberate prin
procură. ATENȚIE! • Asigurați-vă că
actele dumneavoastră de identitate
și cele de stare civilă românești sunt
în stare bună și valabile. • Adresațivă ambasadei/consulatului cel mai
apropiat în cazul în care vă confruntați
cu probleme consulare. • Comunicați
prezența dumneavoastră în străinătate
la misiunea diplomatică și oficiul
consular competent. • Furnizați toate
actele care sunt necesare pentru
fiecare tip de situație în care solicitați
sprijinul ambasadei/consulatului.
SE POATE VOTA DACĂ LA ORA
ÎNCHIDERII MAI SUNT CETĂŢENI ÎN
SECŢIA DE VOTARE?
DA. Alegătorii care la ora 21.00 se află
în sala în care se votează pot să-și
exercite dreptul de vot.
DE REȚINUT!
La secţiile de votare din străinătate: •
Nu se vor putea utiliza urne speciale
(mobile); • Nu se vor utiliza liste
electorale permanente, alegătorii fiind
înscrişi în liste electorale suplimentare.
IMPORTANT
Fiecare alegător își exprimă votul
personal. • Votul multiplu este interzis.
• Exercitarea votului în numele altui
alegător este interzisă. • Votul exercitat
în cadrul referendumului este secret.
• Orice control asupra modului în care
votează un alegător este interzis. •
Participarea cetățenilor la referendum
se face pe baza liberului consimțământ
al acestora. • Nimeni nu are dreptul
de a exercita presiuni asupra unui
alegător pentru a-l determina pe
acesta să participe sau să nu participe
la referendum. Pentru mai multe
informaţii privind organizarea și
desfășurarea referendumului național
pentru revizuirea Constituţiei, puteți
accesa site-urile următoarelor instituţii:
Ministerul Afacerilor Externe Biroul
Electoral Central Biroul Electoral
pentru secţiile de votare din străinătate
Autoritatea Electorală Permanentă
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti în formă fizică şi psihică
destul de bună, dar ai ceva probleme cu
somnul. Dragoste: Te aşteaptă o perioadă
palpitantă dar şi foarte complicată, căci
nu sunt excluse gesturile nebuneşti şi
scandalurile pasionale. Financiar: Este o
perioadă activă şi prosperă însă trebuie să
ai grijă, căci banii îţi pot scăpa foarte uşor
printre degete.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ocoli medicii contând pe
robusteţea organismului tău, fiindcă poţi
duce pe picioare o afecţiune, trezindute când este deja cronicizată. Dragoste:
Trăieşti momente de emoţie, de surescitare,
arzi ca o flacără pentru persoana iubită.
Financiar: Treci printr-un moment mai
stresant acum şi trebuie să depui un efort
serios ca să faci faţă situaţiei.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea unele probleme la
nivelul articulaţiilor şi ligamentelor.
Dragoste: Visul tău cel mai mare în plan
sentimental poate deveni realitate. Acum
este o perioadă specială pentru sufletul tău.
Financiar: Cu banii stai bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar trebui să-ţi menajezi aparatul
respirator deoarece eşti predispus la
afecţiuni generate de prezenţa lui Marte în
Gemeni în casa 12-a. Dragoste: Eşti într-o
perioadă bună, calmă, dulce. E posibilă
producerea unui eveniment notabil sau
cunoaşterea cuiva care va avea un rol
deosebit în viaţa ta. Financiar: Nu eşti prea
sigur de tine pentru că veniturile se duc
repede.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ai niciun motiv de îngrijorare,
eşti în formă excelentă! Dragoste: Comunici
foarte bine cu persoana iubită, vă oferiţi
unul altuia mai multă afecţiune pentru că
aveţi şi ceva mai mult timp liber pentru a sta
împreună. Financiar: Cu banii nu se poate
spune că ai prea multe motive de satisfacţie.
FECIOARĂ (23 august - 22 septembrie)
Sănătate: Ai grijă la gesturi bruşte, la
obiecte tăioase, la situaţii cu factor mare de
risc. Dragoste: Eşti tandreţea întruchipată,
un exemplu de afecţiune şi dăruire pentru
oricine. Financiar: Banii sunt pe un nivel
liniştit, ba chiar îţi poţi oferi şi unele capricii
personale.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 octombrie)
Sănătate: Doar persoanele trecute de prima
tinereţe ar putea acuza unele probleme,
mai ales boli mai demult instalate, cu care
s-au obişnuit deja. Dragoste: Pot apărea
discuţii şi certuri, datorită tendinţelor tale
de dominare. Financiar: Jupiter se menţine
în mişcare retrogradă şi-ţi aduce probleme.
SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Stresul acumulat naşte reacţii
agresive din partea ta şi se poate lăsa cu
efecte negative şi asupra sănătăţii. Dragoste:
Visezi mult, te simţi un pic frustrat afectiv
însă nu lua hotărâri tranşante, merită să
aştepţi şi să-ţi pui la încercare răbdarea.
Financiar: Vei trece printr-o perioadă
dificilă şi te vei descurca mai greu.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 decembrie)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite şi nici
nu se produc evenimente semnificative care
să te afecteze. Dragoste: Cuplul e ceea ce te
preocupă cel mai mult acum. Încerci să
rezolvi probleme vechi, să realizezi proiecte
comune noi. Financiar: Te simţi pe un teren
stabil.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ianuarie)
Sănătate: Ai o vitalitate de invidiat, însă
atenţie căci există o predispoziţie la diverse
incidente. Dragoste: Pui cu siguranţă
dragostea pe primul plan şi nu-ţi mai pasă
de nimic altceva. Este posibil un flirt la
birou. Financiar: Atenţie pentru că există
pericolul de a fi înşelat într-o afacere sau de
a încheia o tranzacţie proastă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: În această perioadă, poţi avea
unele probleme cu bazinul, coapsele şi
cu aparatul respirator. Dragoste: Ceva nu
merge tocmai bine, ori poate că persoana
care îţi este dragă nu se află lângă tine.
Financiar: Nu te atingi de depozitele mai
vechi, devenind dintr-o dată mai drămuit cu
banii proprii.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Dacă e să apară un disconfort,
acesta e mai degrabă de natură psihică decât
fizică. Dragoste: Este timpul să-ţi priveşti
cu realism şi responsabilitate relaţia, să
tragi unele concluzii şi, poate, să iei unele
decizii. Financiar: Faci cheltuieli inutile,
din neatenţie sau din grabă.
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Prin BARCELONA
capitala mondială a turismului

Am plecat din Bucureşti cu destinaţia
Barcelona, la începutul lui aprilie cu un
avion low cost pentru care am plătit în jur
de 130 euro de persoană iar cazarea a fost
rezervată prin Airbnb.
Barcelona este un oraş absolut splendid
cu locuri fabuloase, “the place to be”,
un mare parc de atracţie, un oraş în care
fiecare cartier are ceva diferit a ne arăta.
Este un oraş cu tradiţie, multicutural cu o
arhitectură majestuoasă.
Transportul în Barcelona este excelent, sunt
numerose autobuze, timpul de aşteptare
este de 5 minute iar pentru metrou în jur de
2 minute. Este agreabil să te poţi deplasa
rapid în acest oraş. Nu cumpăraţi bilete
individual folosiţi T-10 cu care aveţi 10
călătorii.
Toaletele se găsesc uşor pe străzi şi sunt
gratuite. Oraşul este incredibil de curat,
noaptea toate străzile sunt spălate.
În schimb muzeele sunt scumpe în
Barcelona, minim 20 de euro de persoană.
Studenţii au o mică reducere.
Barcelona este un oraş supraaglomerat,
un fel de turn Babel unde poţi auzi toate
limbile pământului. Mulţimea de turişti
te obosesc. Oraşul este scump, cu preţuri
nejustificat de mari la mâncare, băutură şi
obiective turistice. În plus trebuie să stai
la cozi de cel puţin o oră. De aceea vă
recomand să vă cumpăraţi biletele on line.
În Barcleona se fură, deci atenţie, cu ochii
pe poşetă sau telefonul mobil, Las Ramblas
fiind paradisul hoţilor.
Sagrada Familia este fără îndoială
monumentul emblematic al oraşului,
fabulos din exterior, a cărui construcţie
a început în 1882 şi nu s-a terminat,
arhitect fiind Antoni Gaudi care reprezintă
modernismul catalan (25 euro de persoană).
Se preconizează terminarea construcţiei, în
anul 2016. Geometria şi natura au inspirat
această capodoperă a lui Gaudi, cu faţada
fascinantă, vitralii somptuoase şi stâlpi
impresionanţi. Eşti captivat de frumuseţea
detaliilor, de lumină, puritate şi emoţiile
provocate de acest loc magic. Culorile
sunt vii, destul de rar pentru o biserică.
Peste 5 milioane de turişti vizitează acest
monument. Catedrala are 18 turnuri
reprezentând cei 12 apostoli, 4 evanghelişti,

Sfânta Fecioară iar turnul cel mai înalt fiind
turnul lui Isus. Gaudi, geniul arhitecturii
este înmormântat în cripta bisericii.
În cartierul Eixample, format dintr-o reţea
de nouă străzi al cărui nume înseamnă chiar
“noua extindere”, există case muzeu de
vizitat, cum ar fi Casa Batlo (1906), casa
Amatler şi Casa Mila, unde poţi petrece
hoinărind cu aparatul de fotografiat în mână
o oră şi jumătate cel puţin, fără a vizita
casele. Cartierul datează de la sfârşitul sec
XIX-lea şi este locul unde se află magazine
de modă, galerii de arta şi restaurante. Casa
Batllo are o faţadă cu cranii şi guri deschise.
Casa Mila a fost ultimul proiect a lui Gaudi
înainte de a muri. Are o faţadă albă ondulată
şi în interior machete, video şi un mobilier
vechi care exprimă viziunea lui Gaudi.
Spitalul Saint Paul este conceput ca un
oraş într-un oraş şi este azi un monument
UNESCO.
Cartierul gotic, reprezintă centrul vechi al
oraşului şi se află la dreapta şi la stânga de
Las Ramblas. Aici puteţi vizita catedrala
Santa Creu, Plaza Real, Plaza del Pi, podul
suspendat şi plaza Sant Jaum.
Parcul Guell, plămânul verde, are două
părţi una pe care o poţi vizita gratuit şi o
parte care se plăteşte şi la care trebuie să
iţi rezervi biletul din vreme. Gaudi, la
iniţiativa contelui Eusebiu Guell voia să
construiască un oraş cu o capela şi 60 de
case, dar neavând fonduri a terminat numai
4 case. Este construit pe parcursul a 14
ani (1900 - 1914). Parcul se află pe lista
patrimoniului mondial UNESCO având o
architectura autentică şi interesantă, celebre
sunt mozaicurile pe bănci. Aici se află şi
casa în care a locuit arhitectul însuşi. În parc
sunt fântâni, arce şi alte bucăţi acoperite de
mozaicuri. Parca ai intrat într-una dintre
poveştile cu Hansel şi Gretel, arhitectura
fiind inspirată de turtele dulci ale copilăriei
noastre.
Cartierul Montjuic conţine trei locuri
principale de vizitat: Castelul Montjuic,
Muzeul Naţional de Artă al Cataloniei şi
Poble Spaniol (muzeul satului în varianta
spaniolă).
O atracţie este Fântâna magică unde poţi
admira noaptea un spectacol de sunete şi
lumini.
Castelul Montjuic a fost
construit în 1640 de Filip al
patrulea pentru a proteja oraşul
de rebelii catalani.
Las Ramblas este o strada din
Barcelona pe care am bătut-o
de nenumărate ori apartamentul
nostru fiind nu departe de ea.
Ea leagă Piaţa Cataloniei cu
portul oraşului pe o distanţă
de 1 km. Cartierul Ramblas
este animat şi la moda unde
trebuie să vă duceţi neaparat
dacă vizitaţi Barcelona. Aici se
află restaurante, chioşcuri cu
suveniruri şi tot felul de artişti.
Aici puteţi admira artiştii străzii,
magicieni, dansatori, florărese,
imigranţi ilegali care încearcă

să vă vânda câte ceva. La capătul Ramblei
în faţa mării se afla Mirador de Colom, un
fel de obelisc conceput pentru expoziţia
Universală, un omagiu pentru Cristof
Colomb, care a debarcat la Barcelona la
întoarcerea lui din America. Les Ramblas
face parte din arterele mitice din lume cum
ar fi Promenada Englezilor din Nice şi
Champs-Elysées din Paris.
La est de Ramblas se află parcul de la
Ciutadella unde poţi admira palmieri,
fântâni, flori, papagali în libertate şi poţi
închiria o barcă pentru a face un tur al
lacului.
În piaţa Boqueria descoperiţi savori locale,
degustaţi sucuri de fructe, salate de fructe,
puteţi cumpăra tot felul de bomboane
şi puteţi mânca la baruri de tapas. Piaţa
reflectă toate culorile ţării, tradiţii spaniole
şi bucuria locuitorilor. Aici se pot face
cumpărături în El Corte Ingles.
Piaţa Catalania este situată în centrul
nevralgic al Barcelonei şi este considerată
ca fiind inima oraşului înconjurată de
numeroase monumente.
În Barcelona se află şi Arcul de Triumf care
a servit ca poartă de intrare în Expoziţia
Universală din 1888. Are 30 de metri
înălţime, numerose decoraţii care reprezintă
provinciile Spaniei, industria, meseriile şi
comerţul.
Muzeul Picaso conţine 38.000 de opere a
pictorului andaluz şi este adăpostit în cinci
palate medievale care au fost conectate
între ele pentru a crea acest muzeu.
Piaţa Reial lângă Ramblas se află una dintre
primele creaţii a lui Gaudi, două lampadare
originale. Înconjurată de cafenele şi
restaurante este locul ideal pentru a bea un
pahar de vin şi a observa fauna cosmopolită
a locului.
În Barceloneta, renumita plajă a Barcelonei,
altădată un mic sat de pescari se găsesc cele
mai bune restaurante de fructe de mare.
Este considerată a fi una dintre cele mai
faimoase plaje din lume.
Bucătăria catalană se distinge de bucătăria
spaniolă prin fasole albă, cârnaţi, şuncă,
patatas bravas cartofi cu multe mirodenii,
chorizo al diablo.
La sardane este un dans naţional catalan
care se poate vedea în faţa catedralei din

Barcelona sâmbăta şi duminica. Este un
dans calm în forma de cerc care reprezintă
fraternitatea şi fiecare poate participa.
Măgarul catalan este un animal protejat
oficial, simbolul Catalaniei.
Le pan con tomate este un fel de mâncare
simplă pe bază de roşii, ulei, sare pe o
bucată de pâine.
Un calçou este o varietate de ceapă care
este cultivată numai în Catalania care se
consumă între ianuarie şi martie. Calçotada
este o sărbătoare creata pentru a mânca
această legumă, există şi un concurs cine va
mânca mai multe cepe.
În Barcelona pe 24 septembrie există mari
competiţii de castellers, oamenii se urcă pe
umerii altora şi formează turnuri cu 7 etaje.
Correfocs este un festival în care oamenii se
deghizează în formă de diavoli cu focuri de
artificii şi dansează în ritm de tobe.
Catalanul este rezultatul invaziilor sucesive
din timpul fenicienilor, romanilor, arabilor
care şi-a găsit o identitate în istorie.
Catalanul se simte mai mult european decât
spaniol, fiind un amestec de bun simţ şi
nebunia grandorii. Există limba catalană
care şi-a atins apogeul în sec X, dar a fost
supusă la persecuţii şi interdicţii. În 1924
Gaudi a fost închis pentru că a vorbit limba
catalană în public. Azi limba catalană este
obligatorie în şcoli, 95% din locuitori
înţeleg catalana iar 70% o vorbesc.
Locuitorii Barcelonei sunt galanţi şi au
simţul umorului. Ei iau micul dejun târziu,
cafenelele se deschid după masa iar cina
este servită târziu până la miezul nopţii.
Trebuie evitat să vorbiţi despre politică cu
locuitorii oraşului şi să nu puneţi întrebări
despre viaţa privată.
Barcelona atrage în fiecare an milioane
de turişti, fiind o destinaţie mondiala a
turismului. Vara, Barcelona este oraşul
care nu doarme niciodată. Fiind saturată de
turişti, locuitorii se simt alungaţi din centrul
oraşului, fiind anti Airbnbn. Este oraşul
Europei cu cea mai mare explozie turistică,
primul port de croazieră din Europa cu 2,6
milioane de turişti. Printre turişti, 20% din
vizitatori sunt spaniolii urmaţi de britanici
francezi, italieni şi nemţi.
Paulina Popescu,
Kitchener
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KITCHENER

NUTRIȚIA
ANTIINFLAMATORIE

Mă
numesc
Monica
Laura
Marin (Cernea),
sunt din Rupea/
Brașov,
sunt
coach de nutriție
integrativă și
Echilibru
Metabolic, și analist de microscopie în
câmp întunecat.
După 15 ani lucrați în Canada cu bijuterii,
m-am hotărât să îmi schimb cariera și
ce m-a atras cel mai tare a fost cum să
îmi mențin sănătatea la un nivel optim
și cum să ii ajut pe alții să facă același
lucru. În 2013 m-am înscris la cursul
Institutului de Nutriție Integrativă și asa
a început drumul meu în cest domeniu.
După ce mi-am luat certificările de
mai sus mi-am creat propria clinica
în Kitchener-Waterloo, mi-am făcut o
misiune de a ajuta cât mai multi români
să înțeleagă cât de importantă este
nutriția antiinflamatorie folosind rețete
culinare cât mai aproape de natură și de
a suplimenta, acolo unde este nevoie,
cu produse de 5 stele.
De ce? Pentru că inflamația cronică
este bănuită a fi la rădăcina majorității
bolilor degenerative, cum ar fi bolile
cardiovasculare, cancerul, obezitatea,
boala Alzheimer, etc. Inflamația este

necesara pentru ca ajuta la repararea
corpului prin producerea unei mari
cantități de substanțe și molecule
destinate imunității. Acestea acționează
împreună și cresc activitatea sistemului
imunitar într-o regiune localizată ,
unde inflamația este prezenta, pentru
o anumita perioada de timp. În acest
interval de timp, dacă organismul
nu reușește să îndepărteze cauza
inflamației, procesul inflamator devine
cronic. Odată cu cronicizarea, tot acest
fenomen de protecție imunitara va
acționa exact invers fata de la început,
va deveni agresiv și distrugător pentru
țesuturile afectate, deoarece structura
acestora fiind modificată, nu mai sunt
recunoscute de organism.
În zilele noastre, știința a demonstrat
de mai multe ori că anumite alimente
și tipuri de alimentație favorizează
inflamația, în timp ce altele o combat .
Am creat grupul Mod de viata sănătos
Kitchener-Romania pe Facebook cu
intenția de a propaga informații despre
sănătatea trupului și a mintii pentru toți
românii pe care ii cunosc și pe care nu
ii cunosc. Dacă aveți sugestii pentru
postări viitoare, sau aveți întrebări de
sănătate proprie sau a celor apropiați, vă
rog sa ma contactați fără nici o rezervă.
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Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită joi 8
noiembrie de la ora 18:30 la 20:30 la Country Hills
Community Library, 1500 Block Line Rd, Kitchener
la o întâlnire cu scriitoarea Ela Mihu (Em Sava)
autoarea romanului PAŞI, apărut în vara aceasta
la editura Eikon. Ion Damian va încheia seara
culturală cu o introducere în lumea romanţelor.
Intrarea este gratuită.

ION ŢUGULAN
December 13, 1936 – August 27, 2018

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

Familia Țugulan (soția, copiii, nurorile și nepotii)
multumește din tot sufletul tuturor celor care, prin
prezență, flori, mesaje și, în primul rând rugăciuni,
i-au fost alături în durerea pierderii unui minunat
soț, tata, bunic și prieten, Ion Țugulan. El a plecat
la cele veșnice în data de 27 August, 2018.

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR

Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market.
Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu,
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

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

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

Tel: 519-781-2929

Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul,
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).
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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

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

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

CAREGIVER

Asistent medical cu multă experiență (26
de ani) în îngrijirea persoanelor vârstnice
și persoanelor handicapate, caut de lucru
ca și caregiver. Sunt o persoană serioasă,
muncitoare şi de încredere.
Vă rog să nu ezitați să mă contactați pentru a
avea informații ulterioare.
Email: kasaovypatry@yahoo.com
Rudi

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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:

Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto
Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto
Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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

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.

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

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

519.745.9695 sau 226.339.2076

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

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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

THIS MONTH SPECIAL
2012 Nissan
Rogue ($8900)
Warranty, Certified,
e-test,
Safety,
186000Km,
A/C,
power
windows/
doors/mirrors, Backup camera, New
Breaks, Aluminum
rims, Bluetooth, Car
proof, No rust, ABS.

ROM CAR Automotive din
Kitchener

aduce la comandă
orice maşină de
la Auction.
Masini în stoc:

519.781.2929

2012 Kia Optima, 2007 Honda
Civic Coupe, 2007 Mazda 3,
2013 Dodge Caravan, 2009
Chevrolet Malibu, 2010 Kia
Soul 4U, 2008 Kia Rondo,
2012 Nissan Rogue......

PSALMUL MERSULUI PE APĂ
Departele în Tine se face mai departe,
Cum verdele-și descântă pe struguri cruzi
rubinul
A legământ de jertfă - diata ce cu jar Te
Închipuie Zdrobirii; de-aceea sacru- vinul
Ce-l bem spre despărțirea de noi, spre a fi
una,
Agață-n Lege biciul, că Mielul ni-este
Unsul!
Să taci psaltirioane, sub rană tacă-ți struna,
Că azi cârligul morții e-n jocul de-a
ascunsul!
Contemporan cu-aripa dă-mi cerul Tău
iubirii,
Din foișorul serii, ripide-având cocorii!

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).

N-am cuib decât doar lemnul furat, al
Răstignirii,
Despacă-mă de vina c-am dus furtunii
norii!
Tu, dragul meu
Departe, tu dragul
meu Aproape,
Învie-ma-n chemare
și-oi alerga pe ape...

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

