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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 6 oct. - Sf. Ap. Toma * Luni 14 oct. - Sfânta Cuvioasa Parascheva * Sâmbătă 26 oct. - Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir *

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

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

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
17 Octombrie 2019

Anul XII - Nr.285
3 Octombrie 2019

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

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

Stomatologie generala pentru adulti si copii. 
Oferim intreaga gama de servicii dentare: 
diagnostic si tratatment complet, plombe 
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays, 
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv 
pe implanturi), tratament orthodontic, 
tratamente de canal, etc. Urgente si 
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru 

programare la 519-578-9670.

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

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

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

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

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760

Gala AREC
Sâmbătă 26 octombrie 2019, ora 6pm

Riviera Events and Convention Centre, 
2800 Hwy 7, Concord, ON L4K 1W8.

Music provided by GILMARO.

Invitaţi speciali: Florin Clonta la 
saxofon și Davor Jordanovski la clape. 

Preţul unui bilet 110/persoană.
Discount pentru studenţi, noi veniţi in Canada, noi 
absolvenţi de universitate şi persoane fără servici.
Informaţii şi bilete la www.arec.ca pag.13

ALEGERILE
PREZIDENȚIALE

Alegerile Prezidențiale din anul 
2019 vor fi organizate și se vor 
desfășura la Toronto în cadrul celor 
2 secții de votare. pag.10

Ce trebuie 
să ştim 
despre 

anvelopele 
de iarnă?

pag.7
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

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

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

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

 KITCHENER

ŞcoalaRomânească St. Louis din Kitchener

funcţionează ȋn cadrul Programului de Limbi Internaţionale (International 
Languages Program) din cadrul Inspectoratului Şcolar Catolic (Waterloo Catholic 
District School Board). Cursurile ȋn limba romȃnă pentru copii cu vȃrste cuprinse 
ȋntre 4 şi 14 ani, se ţin ȋn fiecare SȂMBĂTĂ, ȋntre orele 9:00-11:30, cu o pauză de 
15 minute. Elevii studiază şi sunt ȋmpărţiţi ȋn funcţie de vȃrstă, ȋn cele două clase 
pe care şcoala le are formate. 
Ȋnscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar, urmȃnd paşii necesari 
conform link-ului:
      https://survey.wcdsb.ca/2018-19-IL-ELEM-Romanian.aspx#

Adresa şcolii noastre este:
     St. Louis, Kitchener  Main Campus, 80 Young St., Kitchener, ON, N2H 4Z1

Vă aşteptăm cu drag! 

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

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

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

Nu s-a inventat nimic într-o căsnicie, 
deocamdată, care să nu poate fi făcut 
praf. Primul lucru care se strică e relaţia 
cu socrii, al doilea lucru care se strică e 
instalaţia de tras apa la toaletă, al treilea 
lucru care se strică e sexul conjugal. 
În cele mai multe cazuri, din motive 
învăluite în mister, bărbatul tău va începe 
reparaţiile cu wc-ul. Celelalte două pot să 
mai aştepte, fiindcă n-aveţi nevoie de ele 
de opt până la zece ori pe zi.
Nu cauzele acestor stricăciuni ne 
demolează căsnicia, ci efectele. Cauzele 
nu ne interesează niciodată, de fapt. Nu-
ţi va spune niciun bărbat: ”Hai să facem 
nişte teste medicale, hai să înţelegem 
împreună de ce te-ai îngrăşat tu 20 de 
kile, căprioara mea, deşi mănânci ca o 
vrăbiuţă!”. Nu, el te va scuti de acest mic 
atlas zoologic, va trece direct la efecte: 
îşi va găsi o amantă cu 20 de kile mai 
slabă. Conştiinţa lui va fi salvată de ideea 
că silfida care se lăfăie goală lângă el 
în patul conspirativ îi aminteşte de tine, 
când erai ca ea. Şi mai ales cât ea.
Clădim greu şi stricăm uşor, asta am 
învăţat şi de la regii asfaltului, şi de la 
regii adulterului. Când lipsa pijamalelor 
se preschimbă în pijamale sexy, e semn 
că vine iarna. Când pijamalele sexy se 
preschimbă în pijamale bej cu flori maro, 
e semn că vine blazarea.
Înainte să vă mutaţi împreună, când el 
voia să faceţi sex a treia oară într-o noapte, 
îi spuneai, chicotind fericită, ”Încetează 
odată, nebunule!”. După ce vă mutaţi 
împreună, când el vrea să faceţi sex a treia 
oară într-o lună, îi spui, mârâind ciufulită, 
”Eşti nebun? Încetează odată!”. Dau acest 
exemplu clasic pentru că unii mă acuză 
că sunt feministă, când de fapt eu le-am 

făcut mai multe rechizitorii femeilor, de-a 
lungul scrierilor mele, decât bărbaţilor.
Zece ani de căsnicie nu te-au învăţat 
nimic? Când nu ştii să-ţi repari singur 
ce-i defect prin casă, vine cineva din 
afară şi te costă mai mult. E valabil şi în 
cazul prizelor, şi în cazul nevestelor. Mi-a 
povestit cineva de un cuplu care începea 
şi termina orice seară romantică şi suavă 
cu celebrul vers ”Nu te pricepi la nimic!”. 
După vreo câteva luni, au hotărât să facă 
un concurs, să vadă cine se pricepe la 
mai multe lucruri. Toate urmau să fie 
monitorizate timp de 30 de zile, ca arestul 
preventiv. Isprăvile fiecăruia dintre 
ei aveau să fie notate într-un carneţel, 
adunate şi comparate.
La finalul acestui superb interval de 
timp, carneţelul se scărpina deja, de la 
atâtea cărcălituri. Spicuim, deci: soţul 
se pricepuse la aruncat fistici în sus şi la 
prinsul lor direct în gura căscată. S-a mai 
priceput să scape de musafirii insistenţi, 
în sensul că i-a zis soacră-sii, într-o 
seară: ”Sper că aluniţele alea de pe faţa 
dumitale, din care au răsărit fire de păr, 
nu se transmit ereditar!”. A mai reuşit să 
gătească toată luna şi nu s-a tăiat decât 
de patru ori, din care numai de două ori 
a fost nevoie de ambulanţă. A înregistrat 
chiar şi o premieră mondială: a parcat 
maşina puţin cam peste altă maşină şi 
i-a convins p-ăia de la asigurări să-i 
deconteze reparaţiile. În fine, cert este 
că el a demonstrat câte poate realiza un 
bărbat adevărat într-un interval atât de 
scurt. Soţia a pierdut concursul, fiindcă în 
dreptul numelui ei din carneţel notase o 
singură realizare: ”Mi-am găsit un amant 
tânăr, frumos şi deştept”.

Simona Catrina

Căsnicia 
bazată pe 

nervi şi respect 
reciproc

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

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

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

A family run canadian carrier looking for an 
experienced  AZ driver, for cross-border runs 
from:  Toronto/London/Windsor area to USA, 
our lanes are mostly going  to north east coast.
The candidate must have at least 1 year of 
experience, clean abstract, valid FAST card or 
passport.
We are offering an excellent mileage rate 
based on experience, weekly payroll paid 
directly to your account or incorporation, 
maintain consistent weekly mileage and no 
forced dispatch/regular home time.
Feel free to contact:

Elisabeta: 305-515-4615

AZ DRIVER

AURORA

Duminică, 22 Septembrie, după 
Sfânta Liturghie, Asociația 
Doamnelor din cadrul bisericii 
“Sf.40 de Mucenici” din Aurora,  
a organizat o primă ediție în anul 
acesta a Târgului de prăjituri și 
plăcinte / Baking sale.
Au fost pregătite: savarine, 
amandine, cozonaci, tort de 
mere cu cremă de zahăr ars, 
prăjitură cu nucă, nes și cacao 
(gluten free), langoși, mini 
mousse cu fructe, madlene cu 
stafide, waffles, etc.
Aducem mulțumiri tuturor 
celor implicați în această 

acțiune, celor care au pregătit 
delicioasele produse, dar și 
celor care au vizitat târgul 
nostru și au cumpărat!
Vă așteptăm din nou la ediția 
din 13 octombrie.
Deasemenea, vă reamintim că 
în toamna aceasta, comunitatea 
românească din jurul bisericii din 
Aurora, va organiza un Picnic 
de toamnă / Ziua Recoltei, la 
Simeon Park Magna, în data de 
19 Octombrie de la ora 11:00 
a.m. și Charity Gala, la Aurora 
Seniors Centre, în data de 9 
Noiembrie, începând cu ora 

5:00 p.m.
Fondurile strânse la aceste 
evenimente vor fi folosite pentru 
continuarea proiectului de 
pictură și alte reparații / renovări 
care trebuiesc terminate până 
la sosirea iernii (infiltrațiile din 
basement).
Vă mulțumim tuturor pentru 
sprijin!
Preot Florian Ene 
647-338-6077
Biserica “Sfinții Patruzeci de 
Mucenici”, 33 Mosley St., 
Aurora, ON, L4G 1G8
www.boraurora.com

TÂRGUL DE PRĂJITURI ŞI PLĂCINTE
Companie de brokeraj (asigurări) în Kitchener, oferă 
un pachet salarial foarte competitiv şi beneficii, unui 
broker licenţiat RIBO cu cel puţin 2 ani experienţă, şi 
unui Asistent Broker unde se oferă training şi evoluţie 
profesională.
Trimite-ţi scrisoare de intenţie şi resume la nr fax 1-888-
407-7721, sau e-mail: claudia@vbfinancial.ca
Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi ulterior.

ANGAJĂM

Biserica Sf.Ioan Botezătorul - Kitchener

MASA DE THANKSGIVING
Dragi enoriași, vă așteptăm pe 20 octombrie la Sfânta 
Liturghie începând de la ora 10:00am, iar la ora 12:30pm 
la Masa de Thanksgiving de la sala mare. 

Biserica Sf.40 de Mucenici - Aurora

ZIUA RECOLTEI
Ziua Recoltei, pentru noi românii din GTA, este o 
tradiție frumoasă și mult-așteptată! Și anul acesta, 
în  19 Octombrie la Simeon Park Magna, începând 
cu orele  11:00 a.m., Biserica „Sfinții Patruzeci de 
Mucenici” din Aurora vă invită să participați alături de 
noi la o zi a Recunoștinței față de roadele pământului 
și binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă în 
viața noastră. Ne vom bucura împreună petrecând „pe 
românește” cu pastramă, mici și vin fiert și vom aduce 
mulțumire pentru toate.
Vă așteptăm! 
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

Rezervarea locurilor la Gala se face pe baza de donaţii.
Fondurile obţinute în urma acestui eveniment vor fi folosite pentru proiectul de pictură 

şi întreţinerea bisericii noastre.
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Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru 
una din meseriile cerute în Canada, în una 
din Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, 
and Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

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

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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Cu Un Partener
De Încredere:

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

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

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

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

mcarabas@gmail.com

Violeta
Day Care

Grădiniţă cu Program între orele 7:30am-5:00pm.
Avem disponibil 1 loc pentru copii între 1-4 ani.

 Tel. 519 894 6039
Email:    violeta_sindile@yahoo.com

Deschiderea oficială va avea loc vineri 11 octombrie la ora 
11:15am la King & Frederick Street.

Parada de Thanksgiving Day va avea loc Luni 14 octombrie 
2019. 
Va începe la ora 8:30am şi începe la Weber şi Frederick Streets 
in Kitchener, şi se merge pe Weber până la Bridgeport Road 
în Waterloo. 

ww.oktoberfest.ca

11 - 19 OCTOMBRIE 2019
- ediţia 51 -

AL DOILEA CA MĂRIME DIN LUME
DUPĂ CEL DIN GERMANIA

IN MEMORIAM

MOISICĂ 
GHILEZAN

11 Mai 1942
25 Septembrie 2019

Miercuri 25 septembrie 
la 22:35 a trecut la cele 
veşnice cel care a iubit atât 
portul popular cât şi dansul 
tradiţional românesc, Moisică 
Ghilezan. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace !
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KITCHENER

O întrebare ce îmi este adresată adesea de 
către clienţi este „Când este recomandată 
instalarea anvelopelor de iarnă?” Un 
pneu fabricat special pentru sezonul rece se 
foloseşte în momentul în care temperatura 
scade sub 7 grade Celsius. Este special 
conceput ca să aibă o aderenţă crescută în 
condiţii de temperatură scăzută, adică vor 
frâna mult mai bine pe asfalt uscat, când 
afară este frig, comparativ cu cele de vară. 
La fel şi pe gheaţă sau polei, având un 
profil mai pronunţat. Aşadar, cauciucurile 
“winter” nu sunt bune doar pe zăpadă, ci 
în toate condiţiile care presupun iarnă: frig, 
gheaţă, polei, zăpadă, umezeală. Deci, nu 
trebuie să aşteptăm până la primii fulgi 
de zăpadă. Dacă avem zile consecutive 
cu temperaturi  sub 7 grade Celsius este 
recomandat să instalăm pneurile de iarnă.

O altă întrebare este dacă „Sunt suficiente 
doar 2 pneuri?” Am auzit tot felul de 
păreri despre locul în care trebuie să 
montăm pneurile de iarnă: pe faţă, ca să 
frânăm mai bine, pe faţă dacă avem maşina 
FWD, pe spate dacă avem RWD. Indiferent 
de tracţiunea pe care o avem, indiferent 
de maşină, chiar şi 4x4, trebuie să avem 
montate anvelope de iarna pe toate cele 4 
roţi. Dacă însă nu ne permitem să avem 
4 roţi de iarnă, atunci este mai bine să nu 
punem deloc, deoarece instalând doar 2, 
dezechilibrăm şi mai tare maşina. La fel 
şi dacă punem anvelope de proastă calitate 
sau uzate peste măsură. În concluzie, ori 
punem un set de pneuri acceptabile, ori 
aşteptăm să avem bani pentru un set nou. 

“Cât de groase trebuie să fie anvelopele, 
ce înseamnă acceptabil?” Trebuie ştiut că 
un pneu de iarnă, atunci când este nou, are 
un profil de 8-10mm. În schimb un pneu de 
vară are cam 6-7mm (pentru brand name, nu 
pentru cele chinezeşti). Adică, un pneu de 

vară având un profil 
aflat la jumătate,  
aproximativ de 
3-4mm încă mai 
poate fi folosit, pe 
când la anvelopele 
de iarnă marja de 
uzură este mai mică. 
Mai exact, dacă o 
anvelopă de iarnă 
are un profil mai mic 
de 5mm, aceasta 
nu mai corespunde 
parametrilor pentru 
care a fost fabricată. 
O anvelopă cu 
“grosime” de numai 
3-4mm nu mai este 
bună. Profilul nu va 
mai evacua apa cum trebuie, nu va mai avea 
aderenţă pe zăpadă şi polei, iar distanţa de 
frânare se va mări considerabil.

„Este bine să folosim pneurile de iarnă şi 
vara !” o afirmaţie pe care o auzim destul 
de des, complet eronată dealtfel. Se crede 
că dacă un pneu are profil mai agresiv, 
cu blocurile de cauciuc scoase mai în 
evidenţă, aşa cum sunt cele de iarnă, sau că 
datorită faptului că aceste gume sunt mai 
moi, atunci va frâna mult mai bine, având 
o aderenţă crescuta şi în condiţii de vară, 
pe asfalt uscat. Aceste convingeri sunt însă 
greşite. Anvelopa de iarna este fabricată 
dintr-un material special dedicat sezonului 
rece, care se bucură de proprietăţile sale 
atunci când temperatura e mai mica de 7 
grade. Dacă folosim anvelopele de iarnă 
când e cald, suprafaţa de rulare se va uza 
mai repede, distanţa de frânare va creşte, 
pentru că materialul are aderenţă bună 
doar când e frig, iar înălţimea profilului 
va permite blocurilor din cauciuc să aibă 
o mişcare mare, atât la demaraj, cât şi la 

frânare.

„Sunt pneurile 
all-season bune şi 
pe zăpadă?” este 
o alta întrebare la 
care vreau să vă 
răspund deoarece 
cred că este de 
mare interes pentru 
cei ce locuiesc în 
Canada şi în special 
în Ontario, unde 
iernile sunt lungi 
şi cu multă zăpadă. 
Este bine de ştiut că 
pneurile mixte sunt 
făcute doar pentru 
ţările în care iernile 

sunt reci, dar nu ninge mai deloc. Adică 
sunt nişte pneuri care se comportă decent 
la orice temperatură. Şi atât! Vor frâna la 
fel pe asfalt uscat sau umed şi dacă e cald, 
şi dacă este rece, însă acestea nu au profilul 
necesar unei aderenţe crescute in condiţii 
de zăpadă.

„Contează raportul preţ/calitate sau 
toate sunt la fel?” La pneuri este la fel ca 
în orice alt domeniu: auto, moto, imobiliare, 
vestimentaţie, biciclete sau orice alt 
domeniu. Adică DA, calitatea dictează 
preţul. Concret un pneu MICHELIN nu 
va fi sub nicio formă la fel de “bun” în 
folosirea zilnică ca unul chinezesc No-
Name, ci mult mai bun. Şi asta pentru că, 
aşa cum e normal, un cauciuc care se vinde 
cu  $100 bucata nu va fi niciodată fabricat 
la fel ca unul care costă $50 bucata. Vorbim 
de materiale mult mai calitative, mai 
rezistente în timp, cu un design al profilului 
gândit de specialişti şi ingineri, în urma 
multor ani de studii şi testări; o linie de 
asamblare şi verificare de ultimă oră şi 

aşa mai departe. Aceasta explică de ce un 
pneu de aceleaşi dimensiuni, dar de înaltă 
calitate poate costa chiar şi de 2-3 ori mai 
mult decât unul fabricat de o firmă obscură.
Când cumpărăm anvelope nu trebuie să ne 
uităm doar la grosimea profilului pentru 
că nu doar profilul rămas este important. 
Degeaba cumpărăm pneuri de iarnă 
nerulate, care au încă toţi martorii de uzură 
intacţi, dacă pneul a fost depozitat încorect 
şi cauciucul a îmbătrânit iar pereţii laterali 
prezintă crăpături. Nu doar adâncimea 
profilului contează la anvelope, ci şi data de 
fabricaţie, aspectul exterior, posibile urme 
de îmbătrânire, crăpături, gâlme, înţepături 
sau reparaţii. Nu vă lăsaţi înşelaţi de un pneu 
care pare nou, deoarece are profilul mare, 
pentru că poate ascunde surprize neplăcute. 
Chiar şi cumpărând anvelope noi, sigilate, 
vândute în diverse locuri, ne putem trezi cu 
“vechituri”. Adică pneuri nerulate, care au 
„zăcut” mult în depozite şi se vând acum la 
preţuri reduse, fiind îmbătrânite.

În concluzie, imediat ce temperatura scade 
sub 7 grade Celsius, instalaţi anvelopele 
de iarnă pe toate cele 4 roţi. Dacă nu vă 
permiteţi un set nou, o minimă măsură de 
siguranţă este să vă dotaţi maşina cu pneuri 
având un profil de minimum 5 mm. Vă 
doresc o iarnă liniştită.

Nelu Drăguşin
Pentru alte informaţii, instalarare, promoţii 
privind anvelopele sau orice alte probleme 
ale maşinii dumneavoastră ne puteţi vizita 
la ROM-CAR AUTOMOTIVE intersecţia 
Victoria Street North şi Fountain Street sau 
puteţi suna la tel. 519-781-2929.

Ce trebuie să ştim despre 
anvelopele de iarnă?

Sezonul de iarnă se 
apropie şi asta ne va 
ţine ocupaţi cam 5 luni. 
În urma discuţiilor cu 
clienţii am considerat 
că ar fi util să ofer 
câteva informaţii 
privind anvelopele de 
iarna.
Ce ar trebui să ştim?



TORONTO
Cu ajutorul lui Dumnezeu, in zilele de 13, 14 si 
15 Septembrie, 2019 s-au sarbatorit 65 de ani de 
existenta a Bisericii Ortodoxe Romane cu hramul  
“Sfantul Gheorghe”, prima biserica si comunitate 
romaneasca  din Toronto. 
Inalt Prea Sfintitul Arhiepiscop NATHANIEL POPP 
al Episcopiei Americii si Parintele Vicar al Canadei 
DAN HOARSTE, ales sa devina Episcop Vicar al 
Episcopiei Americii,  impreuna cu sobor de preoti  
au slujit  in zilele de 13, 14 si 15 septembrie, 2019 
si au binecuvantat bucuria aniversarii celor 65 de 
ani de ortodoxie Romaneasca in Toronto. 
Cu aceasta ocazie, sambata 14 septembrie de 
sarbatoarea Inaltarii Sfintei Crucuci, Arhiepiscopul 
Nathaniel a adus  spre inchinare Icoana Inaltarii 
Sf. Cruci care cuprinde,  intr-o cutiuta incrustata 
in icoana,  particele de lemn din Crucea pe care a 
fost rastignit Mantuitorul nostru Iisus Hristos.
Am intocmit cu aceasta ocazie  a II-a editie a 
unui “ album istoric ” in care sa se oglindeasca  
faptele cele bune ale romanilor stabiliti in Metro-
Toronto dupa cel de-al doilea razboi mondial 
si pana acum. Albumul cuprinde peste 600 de 
fotografii in care se pot regasi membrii si  “roadele 
bune” ale credinciosilor nostri,  fondatori, ctitori 
si binefacatori, miluitori, sustinatori sau numai 
rugatori, care, de-a lungul celor 65 de ani de 
impreuna vietuire in  Metro-Toronto, nu si-au 
uitat originea, limba si cultura, traditiile si credinta  
crestina Ortodoxa.  
Stim ca nu a fost usor, la timpul fiecaruia, sa-si 
paraseasa familiile, rudele si prietenii, locurile 
natale si tara in care s-au nascut si, din diferite 
cauze, mai ales dupa cel de-al II-lea razboi 
mondial, au trebuit sa se desparta si sa emigreze.  
Au fost ani de sacrificii, de asteptari de reintregire 
a familiilor, de acomodare si integrare in noua 
societate canadeza, cu limba si traditii noi. 
O vorba veche romaneasca spune ca “toate 
se intampla cu voia lui Dumnezeu”. Apreciind 
aceasta voie a lui Dumnezeu, cu recunostinta de 
ajutor si Binecuvantare ca au ajuns in aceasta tara 
minunata, fratii romani  s-au strans impreuna si 
au ridicat altar de jertfa lui Dumnezeu, organizand 
in Toronto prima “Parohie Ortodoxa Romana”  
care poarta hramul “Sfantul Gheorghe”, oficial 
intemeiata  la 14 Martie, 1954 sub jurisdictia 
canonica a Episcopiei Ortodoxe Romane a 
Americii de la “Vatra Romaneasca”, Detroit, USA. 
Trebuie sa multumim tuturor fratilor romani, care, 
cu toate greutatile personale de inceput de viata 
noua  in Canada, au simtit si inteles ca Dumnezeu 
este si trebuie sa fie mai presus de toate si de 
aceea au inaltat  Locas Sfant,  Biserica si Casa de 
Cultura, au format un mic “picior de plai” mioritic 
pe care-l putem numi  Casa noastra/ Our home, 
Biserica Ortodoxa Romana “Sf. Gheorghe”.
Multumim tuturor membrilor care au ajutat la 
organizarea festivitatilor aniversare coordonati de 
Cristian Mates - presedintele Consiliului, Simona 
Andrei- presedinta Asociatiei Femeilor, Andronica 
Andrei – presedinta Asociatiei Seniorilor, la 
serviciile religioase Ovidiu Cozubas si Corului 
bisericii, iar pentru album domnului Cristian 
Zamrii. Au fost zile frumoase de aniversare si 
bucurie pentru care multumim in primul rand 
Bunului Dumnezeu.
Nadajduim ca truda inaintasilor si roadele 
chemarii lor sa fie exemple si surse de incurajare 
pentru noile generatii de romani-canadieni care 
se vor angaja, la randul lor, la  pastrarea credintei 
ortodoxe, limbii materne, culturii si traditiilor 
stramosesti spre Slava lui Dumnezeu si Sfintei 
noastre Biserici.
  Preot Paroh
  Protopresbiter  IOAN BUNEA

BISERICA ORTODOXA ROMANA “SF. GHEORGHE“ 
PRIMA COMUNITATE ROMANEASCA IN TORONTO                                                                                 

1954 – 2019



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

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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Consulatul General al României la Toronto

Alegerile Prezidențiale din 
anul 2019 vor fi organizate și 
se vor desfășura la Toronto 
în cadrul celor 2 secții de 
votare deschise în incinta 
Centrului de Conferințe al 
complexului FORESTERS 
situat la adresa 789 Don Mills 
Road, cod poștal M3C 1T5 
aflat în imediata apropiere a 
clădirii în care își desfășoară 
activitatea Consulatul General 
al României din Toronto

Accesul în secțiile de votare se va face în 
următoarele intervale :
- VINERI, 8 noiembrie 2019
  ( turul II - 22 noiembrie 2019 )
              între orele 12-21

- SÂMBĂTĂ, 9 noiembrie 2019
  ( turul II - 23 noiembrie 2019 )
             între orele 7-21

- DUMINICĂ, 10 noiembrie 2019
 ( turul II - în 24 noiembrie 2019 )
             între orele 7-21.

Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în 
străinătate, puteți vota la oricare din 
secțiile de votare menționate, pe baza 
unui document de identitate românesc 
valabil în ziua votării, respectiv: 
-carte de identitate,
-carte electronică de identitate,
-carte de identitate provizorie,
-buletin de identitate,
-paşaport diplomatic, paşaport 
diplomatic electronic, paşaport 
de serviciu, paşaport de serviciu 
electronic, paşaport simplu, paşaport 
simplu electronic, paşaport simplu 
temporar,
-iar în cazul elevilor din şcolile militare, 
carnetul de serviciu militar

ALEGERILE
PREZIDENȚIALE
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la limita 
superioară. Dragoste: Vei trăi clipe 
excelente în compania partenerului, dar 
n-ar fi exclus să ai ocazia unei aventuri. 
Personalitatea ta puternică şi vulcanică 
face ca acestea să fie mereu la un pas de 
tine. Financiar: Este posibil să ai un câştig 
financiar prin intermediul serviciului.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar putea 
să ai probleme cu sistemul circulator. 
Dragoste: Eşti mai afectuos şi mai sensibil 
în această perioadă, ceea ce te poate ajuta 
săţi consolidezi relaţia cu fiinţa iubită. 
Financiar: Doreşti să te implici în activităţi 
noi, dar nu uita de cele deja începute.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul timp poate 
avea urmări nefaste. Dragoste: Călătoriile 
îţi pot permite îmbunătăţirea relaţiei. 
Dacă nu ai prezentat partenerul familiei 
şi prietenilor, este tipul să o faci acum. 
Financiar: Nu amâna finalizarea proiectelor 
deja începute!
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat în 
această perioadă. Cuplat cu caracterul 
tău introvertit, acest lucru îţi poate afecta 
negativ sănătatea. Dragoste: Suspiciunile 
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să 
le aduci în discuţie. Financiar: Chiar dacă 
mai ai de aşteptat, nu dispera.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai în plan îţi 
dau o anumită nelinişte care poate genera 
neplăceri pe fond nervos şi indirect la 
stomac. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie, 
aceasta va fi mai tensionată. Financiar: Dacă 
doreşti sa faci o schimbare în domeniul 
serviciului, n-ar fi exclus să primeşti o 
ofertă demnă de luat în seamă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Aplicate corect, tratamentele 
naturiste se pot dovedi eficiente în această 
perioadă. Dragoste: În planul sentimental 
nu ai de ce te plânge, căci relaţia cu 
persoana iubită funcţionează cât se poate de 
bine. Financiar: Dacă doreşti să finalizezi o 
lucrare începută de mai mult timp, succesul 
este garantat.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi de dorit 
să eviţi mişcările bruşte sau ridicarea unor 
greutăţi, deoarece ai putea avea probleme 
cu coloana. Dragoste: Relaţia ta de cuplu 
se poate îmbunătăţi, cu condiţia să-i acorzi 
ceva mai multă atenţie. Financiar: Este un 
moment nepotrivit pentru a investi.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Grijile pe care ţi le faci pot 
avea efecte negative asupra inimi, dar şi 
a tensiuni arteriale. Dragoste: Eşti cam 
instabil din punct de vedere sentimental 
şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri în 
viitorul apropiat. Financiar: Vei avea ocazia
să semnezi un contract avantajos.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Profită de energia fizică şi mentală 
de care dispui. Dragoste: Eşti tentat să reiei 
o relaţie mai veche sau cel puţin mintea îţi 
zboară în trecut. Ascultă-ţi intuiţia care îţi 
spune că nu trebuie să te grăbeşti în luarea 
deciziilor pe plan sentimental. Financiar: 
Mare atenţie, căci superficialitatea te-ar 
putea costa mult!
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Puterea ta de concentrare nu este 
foarte mare. Jonglezi cu prea multe lucruri 
deodată iar excesul de activităţi intelectuale 
nu este indicat în această perioadă. 
Dragoste: Fii mai atent la detalii, ascultă 
mai mult ce spune celălalt şi arată-i ce simţi 
pentru el. Financiar: Un proiect pe care îl 
credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Pe cât posibil, evită să te implici 
în activităţi cu grad mare de risc. Dragoste: 
În cazul în care intenţionezi să te implici 
într-o relaţie clandestină, fii măcar discret! 
Financiar: Nu poți câștiga fără să cheltui, 
deci dacă vrei să primești mai mult în viitor, 
începe de pe acum ceva îndrăzneț care să-ţi 
asigure succesul.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi să 
păstrezi un regim de viaţă mai echilibrat. 
Dragoste: Chiar dacă vor exista şi unele 
mici neînţelegeri, ele se vor rezolva fără a 
tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa iubită. 
Financiar: Succesul tău va depinde de 
stabilirea cât mai rapidă a unei ordini de 
priorităţi.

D & G
Skin Care
and Laser

106B-525 Belmont Ave W
Kitchener, ON N2M 5E2

clinic@dgskincarelaser.com
(519)-208-1523

dgskincarelaser.com

TEN CU TULBURĂRI DE KERANITIZARE
PIGMENTAȚIE
TEN SENSIBIL ȘI IRITAT
CUPEROZĂ
ACNEE

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Pentru informaţii şi rezervări:
https://www.facebook.com/graiulromanescwindsor.canada/
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KITCHENER
Duminică, 22 septembrie, 
enoriașii parohiei Sfântul Ioan 
Botezătorul din Kitchener s-au 
adunat cu mic, cu mare, după 
terminarea Sfintei Liturghii la 
un picnic autentic românesc pe 
proprietatea Bisericii situată la 
2150 Bleams Road. 

A fost o zi insorită și călduroasă, 
dăruită de Bunul Dumnezeu, 
de care s-au bucurat un 
număr mare de credincioși, 
intr-o atmosferă de voie bună 
întreținută de DJ Chica (Felicia 
Stepan), de grupul de dansuri 
AROY al parohiei noastre 
(instructor Ioan Cornea), de 
Simion Ciobanu (la taragot) 
și completată cu mâncarea 
proaspătă și foarte gustoasă 
pregătită de voluntarii Bisericii. 

Le mulțumim tuturor pentru 
ajutor și pentru participare!

Să ne vedem cu sănătate și 
data viitoare!

Pr.Paroh Ionut Maerean

PICNIC AUTENTIC ROMÂNESC
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Dragi prieteni, 

Va invitam cu drag la Gala AREC 
2019, ediția a 14-a, care va avea 
loc în data de 26 Octombrie 2019 
începând cu ora 6:00pm la  Riviera 
Events and Convention Centre, 
2800 Hwy 7, Concord, ON L4K 
1W8. 

Într-un cadru festiv și elegant vom 
sărbători succesele profesionale 
și personale ale membrilor 
comunității românești din Canada 
și ale copiilor noștri. 

Organizația AREC a fost înființată 
în 2003 de un grup mic de 
ingineri cu scop de networking 
și dezvoltare profesională, și a 
evoluat la un număr de peste 
500 de membri și peste 2000 de 
simpatizanți abonați la AREC 
newsletter. Organizația astăzi este 
deschisa tuturor profesiilor, nu 
numai inginerilor și este cea mai 
puternica asociație profesională 
românească în America de Nord. 

Gala AREC, care a ajuns anul 
acesta la ediția a 14-a, este un 
eveniment care a devenit o tradiție 
în societatea romano-canadiana 

și am fost întotdeauna onorați de 
participarea unor personalități 
române și canadiene, ceea ce se 
va întâmpla și anul acesta.

Între orele 8-9pm, după gustări, 
va avea loc partea formală 
a evenimentului, în care 
vom sărbători succesele din 
comunitatea noastră.
Ediția din acest an este organizată 
în colaborare cu Adrian Calagiu - 
5 Star Entertainment, într-o sală 
elegantă, cu un meniu de calitate 
și cu un program oferit de solistul 
Gilmaro, și de apariția specială a 
unui duo de excepție format din 
Florin Clonta la saxofon și Davor 
Jordanovski la clape. 

Biletele s-au pus în vânzare pe 
website-ul asociației și detalii 
suplimentare găsiți la adresa: 
http://www.arec.ca/events/gala-
dinner-arec-2019
Prețul unui bilet este de $110/
persoană, și trebuie rezervat 
în avans. Nu se vând bilete la 
intrare și nu se primesc persoane 
în ultima clipă, sau după ce s-a 
atins capacitatea maximă a sălii. 
În ultimii ani evenimentul a fost 
SOLD OUT cu trei săptămâni 

înainte. 
Toți participanții la gală sunt 
acceptați automat ca membri 
ai asociației fără a plăti o taxă 
de membru suplimentară și 
pot beneficia de participarea la 
celelalte evenimente și seminarii 
organizate de AREC, precum și 
de asigurarea de grup a membrilor 
AREC cu compania Economical.

Ne face o plăcere deosebită 
să avem alături de noi studenții 
full time de origine română de 
la orice facultate și cu ajutorul 
sponsorilor asociației oferim 
pentru ei bilet redus la $20/student 
în locurilor disponibile pentru 
studenți. Cei care au graduat 
în 2019 sunt invitați speciali cu 
bilet gratuit. Pentru confirmare, 
toți studenții trebuie sa trimită 
email la președintele asociației 
- President@arec.ca cu numele 
facultății pe care o frecventează 
sau care au absolvit-o. 

Credem ca networking-ul și 
participarea la Gala AREC este 
și mai importantă pentru cei care 
sunt în situații dificile și caută de 
lucru, sau cei care sunt noi veniți în 
Canada. De aceea tot cu ajutorul 

sponsorilor oferim persoanelor fără 
serviciu și noilor veniți cu mai puțin 
de 3 ani în Canada, bilet redus la 
$70. Contactați va rog președintele 
asociației la President@arec.ca 
dacă considerați că vă calificați să 
obțineți acest bilet redus. 

Aceasta gală și toate activitățile 
nu ar fi posibile fără ajutorul și 
susținerea sponsorilor noștri 
cărora le mulțumim și pe această 
cale. Lista lor o puteți găsi la pagina 
http://www.arec.ca/sponsors/ și 
apreciem dacă le oferiți șansa de 
a face business cu ei. 

Pe pagina evenimentului la 
http://www.arec.ca/events/gala-
dinner-arec-2019 puteți găsi 
toate informațiile și beneficiile 
pachetelor de sponsorizare pentru 
asociația AREC și pentru informații 
suplimentare puteți contacta unul 
dintre membrii executivului. 

Vă așteptăm cu drag la Gala 
AREC, care sperăm, ca în fiecare 
an să devină cea mai reușită de 
până acum! 

Sa ne vedem cu bine! 
Executivul AREC

GALA AREC 2019 
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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).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Sorin Boeriu
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Paulina Popescu
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Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

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

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

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

416-800-0832 sau  519-594-1712

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga 
Beach, Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, 
Ottawa, Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, 
(max. 6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid 
profesional şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau 
email la: plimbari2000@yahoo.com
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

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

116 Queen st. North Kitchener

“Ce cauți singur
sporind singurătăților mele
amarul…
Poți Tu să-mi iei
gustul de sare
al lacrimei?”

Despărțitorul apelor
nu a răspuns
în nici un chip
la-ntrebare.
Cu degetul scria pe nisip
cele patru litere –
zapisul despărțirii
sângelui de apă.

Apele mării
pe rând le-au cules
și le-au ascuns cu cutremur
pe unde luna
nu poate să meargă..
Și totuși parcă le pierduseră
că mereu se-ntorceau
să le șteargă.

Numai pescărușii
se aruncau în noian de talaz,
și când găseau câte una
ceru-n bucăți sfâșiau
cu țipăt lucios de cuțit:
Osândit, osândit, osândit! Dumitru Ichim

Kitchener
www.dumitruichim.com

PESCĂRUȘII

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

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

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS, VHS-C si casete 
video din sistemul european pe DVD sau USB la 
preţul de $20/ora-inregistrata. Tel: 519-594-1712.

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

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

Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com
2130 Kingsridge Dr,

Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
www.scoalaromana.ca
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

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

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

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

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANGAJĂM 2 ŞOFERI cu maşină proprie 
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru 
zona Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 
7-9 ore, iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 
2200-2400 dolari pe lună). Pentru informaţii sunaţi la: 
647.982.2404
Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se pot accesa 
filme noi, seriale, show-uri, muzică, documentare, canale 
de televiziune din toată lumea. Aparatul costă $170, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2010 HONDA FIT LX
($ 5690)

190000Km, Safety, 
Very Well Maintained,  

E-Test, Certified, 
Warranty, Very Clean, 

Car Proof, A/C, Safety, 
No Accident, No Rust, 

Rust Proof, Winter 
Tires On The Rims 

Extra, Aluminum Rims.

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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-renumitele apple fritter, poutine, cartofi prăjiţi cu pui sau 
peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

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



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

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

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

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

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

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

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

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

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

education. 

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

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta

WHOLESALE Pentru pizzerii 
şi restaurante sau magazine care deţin bucătării 

proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


