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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

*Duminică 13 aprilie-Duminica Floriilor * Joi 17 aprilie-Joia Mare * Vineri 18 aprilie-Sf.Mucenic Gheorghe*Duminică 28 aprilie-Duminica Floriilor*

$799

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

FREE

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800

10 şi 11 mai

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

Următorul număr apare în
24 Aprilie 2014

Anul 8 - Nr.156
10 Aprilie 2014

Tel: 519-781-2929

NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri de iarnă

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

Rom Car Automotive Service Center

Nou, la Hyundai 
Cambridge
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SFINTELE PAŞTI
-13 aprilie
     Duminica Floriilor
-17 aprilie
     Joia Mare
-18 aprilie
     Vinerea Mare
-19 aprilie
     Sâmbata Mare
-20 aprilie
    SFINTELE PAŞTI
-21 aprilie
    a II-a zi de Paşti
-22 aprilie
    a III-a zi de Paşti

La Sărbătoarea 
Sfintelor Paşti să 
coboare liniştea 

şi pacea, minunea 
Învierii lui Isus să 
dăinuie în inimile 

tuturor, să vă 
lumineze viaţa şi să 
vă aducă renaşterea 

credinţei, a 
speranţei, a bucuriei, 

cu bunătate şi 
căldură în suflete. 

Programul 
de Paşti al 
bisericilor 
ortodoxe 
româneşti 

din 
Ontario

pag.2 Hristos a Înviat !

Începând cu 1 Aprilie, Hyundai 
oferă “Dealer Invoice Pricing” ceea 
ce înseamnă că aveţi posibilitatea să 
cumpăraţi o maşină la acelaşi preţ 
cu care o cumpără Dealershipul.

Pregătiri de Paşti
la Şcolile Româneşti din 

Toronto pag.9
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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.  S IMONA RUSU

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

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

ONTARIO

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Independent 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

SFINTELE PAŞTI LA BISERICILOR ROMÂNEŞTI DIN ONTARIO

Învierea Domnului - Hamilton
Sâmbătă 12 – Mărturisiri, Împărtăşiri, Parastase 9am
Duminică 13 – Sf.Liturg, împărţirea salciei sfinţite 10:30
Joi 17 – Joia Mare 9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie
                               7 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii
Vineri 18 – Vinerea Mare - 7 p.m. Denia Prohodului
Sâmbătă 19 – 9.00 – 11.00 Mărturisire, Împărtăşire
Duminică 20 ÎNVIEREA DOMNULUI
               12.00 a.m. – Slujba Învierii,
                 1.00 a.m. – Sfinţirea şi împărţirea Paştilor,
                 3.30 a.m. – Sfinţirea coşurilor
                 1.30 p.m. – Vecernia Sf. Paşti
Luni 21 – 10.00 a.m. – Sf. Liturghie
Miercuri 23 – Sf. Gheorghe 9.30 - Acatist, Sf. Liturghie
Duminică 27  HRAMUL BISERICII
Vizita I.P.S. Arhiepiscop NICOLAE în Parohie
                 10.30 - Sf. Liturghie Arhierească
                 12.30 – Masă Festivă la Casa Română

Sfântul Ioan Botezătorul - Kitchener
Sâmbătă 12 – Mărturisiri, Împărtăşiri, Parastase 9am
Duminică 13 – Sf.Liturg, împărţirea salciei sfinţite 10:30
Joi 17 – Joia Mare 9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie
                               7 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii
Vineri 18 – Vinerea Mare - 7 p.m. Denia Prohodului
Sâmbătă 19 – 9.00 – 11.00 Mărturisire, Împărtăşire
Duminică 20 ÎNVIEREA DOMNULUI
               12.00 a.m. – Slujba Învierii,
                 1.00 a.m. – Sfinţirea şi împărţirea Paştilor,
                 3.30 a.m. – Sfinţirea coşurilor
                 1.30 p.m. – Vecernia Sf. Paşti
Luni 21 – 10.00 a.m. – Sf. Liturghie
Miercuri 23 – Sf. Gheorghe 9.30 - Acatist, Sf. Liturghie
Duminică 27  HRAMUL BISERICII
Vizita I.P.S. Arhiepiscop NICOLAE în Parohie
                 10.30 - Sf. Liturghie Arhierească
                 12.30 – Masă Festivă la Casa Română

Sfântul Gheorghe - Toronto
Duminică 13 - Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile
                  Utrenia si Sf. Liturghie  orele 9:30AM-12:00PM
               Sfintirea stalparilor – ora 12:00 PM
SAPTAMANA PATIMILOR
Joi 17 - Sfânta Liturghie - orele 9:30AM-12:00PM
             Denia celor 12 Evanghelii - ora 7:00 PM
Vineri 18 - Spovediri si impartasiri - orele 9:30am-
12:00pm
                  PROHODUL DOMNULUI - ora 7:00 PM
                  Biserica va fi deschisa de la ora    5:00 PM   
Sâmbătă 19 - Spovediri si impartasiri - orele 9:30am 
-12:00pm
Duminică 20 - INVIEREA DOMNULUI - SF. PASTI
            Utrenia Invierii orele  11:30PM (Sambata noaptea)
              SLUJBA INVIERII orele12:00- 1:30 AM (noaptea)
          Sf. Liturghie orele 1:30- 3:30  AM (noaptea)
            Sfintirea bucatelor si a oualor rosii – 3:30 (noaptea)
Duminică 20 - SF. PASTI -Vecernia Mare ora 12:00 PM 
(la amiaza) - Citirea Evangheliei in mai multe limbi.
Luni 21 - Utrenia si Sf. Liturghie -  orele 9:30AM-
12:00PM
Marţi 22- Utrenia si Sf.Liturghie- orele 9:30am-12:00pm
Miercuri 23 - SF. GHEORGHE – Hramul Bisericii 
           Utrenia si Sf. Liturghie -  orele 9:30AM-12:00PM
Vineri 25 - INTALNIREA SENIORILOR  - ora 3:00 PM
               IZVORUL TAMADUIRILOR – slujba de seara
              Sfintirea Apei - Aghiasma mica - ora 6:30 PM
Duminică 27 - Utrenia şi Sf. Liturghie - orele 9:30am-
12:00pm 
                MASA FESTIVĂ de HRAMUL BISERICII
                Sala “DACIA” ora 1:00 PM

Sfânta Cruce - London
Sambata 12 – Sambata lui Lazar - Parastase – ora 
10:00AM; Spovediri si impartasiri – orele 10:30AM – 
11:30PM (Nota: Pana la Duminica Tomii, NU se mai 
oficiaza parastase).
Duminica 13 – Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile
Utrenia si Sf. Liturghie orele 9:30AM – 12:00PM
SAPTAMANA PATIMILOR
Joi 17 – Denia celor 12 Evanghelii – ora 6:00PM
Vineri 18 – Prohodul Domnului – ora 6:00PM
                   Biserica va fi deschisa de la ora 5:00PM
Duminică 20 – INVIEREA DOMNULUI – Sf. Pasti;
       Utrenia Invierii – orele 11:30PM (Sambata noaptea)
       SLUJBA INVIERII orele 12:00-1:00AM (noaptea)
       Sf. LITURGHIE – orele 1:00AM-2:30AM (noaptea)
       Sfintirea bucatelor si a oualor rosii – 2:30AM
Duminică 20 – Sf. Pasti – Vecernia Mare - ora 12:00PM 
(la amiaza)
Luni 21 – Utrenia si Sf. Liturghie – 9:30AM – 12:00PM
Marţi 22 – Utrenia si Sf. Liturghie – 9:30AM – 12:00PM
Miercuri 23 – Sf. Gheorghe – Utrenia si Sf. Liturghie – 
orele 9:30AM-12:00PM
Vineri 25 – IZVORUL TAMADUIRILOR – slujba de 
seara – Sfintirea Apei - Aghiasma Mica – ora 6:00PM
Duminică 27 – Utrenia si Sf.Liturghie – orele 9:30AM-
12:00PM

Sf. 40 de Mucenici din Sevastia - Aurora
Vineri 11 - Liturghia Darurilor Inainte Sfintite - 6:30pm
Sâmbătă 12 - Utrenia, Sf. Liturghie, Parastase - 9am
Duminică 13 Duminica Floriilor - Utrenia, Sf. Liturghie, 
Parastase, Sfintirea ramurilor de salcie - 9am
Luni 14 - Sfanta si Marea Luni - Denie - 6:30pm 
Marţi 15 - Sfanta si Marea Marti - Denie - 6:30pm 
Miercuri 16 - Sfanta si Marea Miercuri - Denie - 6:30pm 
Joi 17 - Sfanta si Marea Joi - Liturghia Sf. Vasile cel 
Mare - 9am;  Denia celor 12 Evanghelii - 6:30pm
Vineri 18 - Randuiala scoaterii Sf. Epitaf - 11am;
                  Prohodul Domnului - 6:30pm
Sâmbătă 19 - Spovedit si Impartasit - 9am
          Invierea Domnului - Slujba Invierii, Sf. Liturghie, 
Sfintirea bucatelor de Paste – 11:30pm -  3am
Duminică 20 - A doua Inviere - Vecernia Luminata, 
citirea Evangheliei in mai multe limbi straine - 12pm 
Luni 21-A doua zi de Pasti-Utrenia si Sf. Liturghie - 9am
Marţi 22-A treia zi de Pasti-Utrenia si Sf. Liturghie - 9am
Miercuri 23 - Sf. Mare Mc. Gheorghe - Utrenia si Sf. 
Liturghie - 9am
Vineri 25 - Izvorul Tamaduirii - Utrenia, Sf. Liturghie, 
Sfintirea Apei - 9am
Duminică 27 - Duminica Tomei - Utrenia, Sf. Liturghie, 
Parastase - 9am

Ştefan cel Mare şi Nectarie - Oshawa
Marti, 15 Aprilie - Săptămăna Patimilor – ora 19:00.
Miercuri, 16 Aprilie - Denie de la ora 19:00.
Joi, 17 Aprilie - Denia celor 12  Evanghelii, ora 19:00.
Vineri,18 Aprilie - Prohodului Domnului, ora 19:00.
Sămbătă, 19 Aprilie - Sfănta şi Dumnezeiasca Liturghie  
                                 a Învierii Domnului, de la ora 23:30.                                                     
Duminică, 20 Aprilie - “A Doua Înviere” ora 12:30.
Luni, 21 Aprilie -  Sfânta Liturghie - A doua zi de Paşti, 
ora  10:00.
Marţi, 22 Aprilie -  Sfănta Liturghie - A treia zi de Paşti, 
ora 10:00.

Hristos a Înviat!
Sfânta Parascheva - Newmarket

Vineri 18 Aprilie 2014 de la orele 
06:30 Pm Prohodul Domnului 
nostru Iisus Hristos cu inconjurarea 

Bisericii.
Duminica 20 Aprilie 2014 de la orele 
12:00Am Slujba de Inviere, urmata 
de Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, 
dupa care credinciosii vor lua Sfintele 
Pasti.

Duminica 20 Aprilie 2014 de la orele 
12:30 Pm, Sfanta si Marea Dumnica 
a Pastilor, a doua Inviere.
Luni 21 Aprilie 2014 de la 10:00Am,
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie, 
Sfintele Pasti.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - Kitchener    
Sâmbătă 12 Aprilie
          de la ora 10:00am la ora 1:00pm - Taina Sfintei 
          Spovedanii.
Duminică 13 Aprilie - a Floriilor,
          ora 9:30 - Slujba Utreniei
          ora 10:30-Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie,
                           urmată de tradiţionala Masă de Peşte.
Vineri 18 Aprilie
          ora 7:00pm Slujba Prohodului Domnului
          nostru Iisus Hristos.

Sâmbătă 19 Aprilie
          ora 11: 30pm Slujba Învierii Domnului nostru
          Iisus Hristos, urmată de Sfânta Liturghie a
          Învierii, după care se vor binecuvânta ouăle roşii
          şi prinoasele aduse de credincioşi.

Duminică 20 Aprilie
          ora 11:00am Slujba celei de a-2-a Învieri

SFANTUL   IOAN   EVANGHELISTUL - Toronto
Joi 17 Denia celor 12 Evanghelii – la ora 4:00p.m.
Vineri 18 Denia Prohodului Domnului – la ora  6.30p.m.
Sâmbătă 19 Spovediri şi Împărtăşiri – la ora 10:00a.m.
Duminică 20 ÎNVIEREA DOMNULUI – SFINTELE 
PAŞTI –  Sfânta Liturghie la ora 12:00a.m. (Noaptea)
Duminică 20 SFINTELE PAŞTI - VECERNIA MARE  
(A doua Înviere) La ora 12 :00 (Ziua)
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

O halcă din Ucraina s-a rupt 
prin forţe proprii şi s-a re-
alipit la patria mumă, Rusia. 
Cine are dreptate în situaţia 
asta? La modul practic, cel 
mai puternic, după cum s-a 
văzut. Din punctul de vedere 
al istoriei şi al componenţei 
populaţiei chestiunea 
e mai delicată, aşa cum 
delicate sunt şi alte situaţii 
asemănătoare în alte ţări şi 
provincii. Crimeea a fost până 
recent a ucrainienilor, înainte 
de asta, a ruşilor, dar şi mai 
înainte, a tătarilor şi mai 
înainte de tătari a nomazilor, 
care or mai fi fost staţionaţi 
prin peninsulă. Din punctul 
de vedere al democraţiei, 
ruperea Crimeei este un 
act ilegal. Un referendum 
organizat sub supravegherea 
soldaţilor ruşi şi… gata, 
am mutat frontierele. Dar 
nu despre asta vroiam să 
vorbesc, chestiunea e mult 
prea complicată la toate 
nivelele. Partea tristă se 

referă la mulţimile nostalgice 
manipulate mai mult sau mai 
puţin de la distanţă. E greu 
de crezut că în vremurile 
astea lumea îl mai venerează 
încă pe Lenin, că mai există 
Soviete ca adunări legislative 
prin oraşele fostei  uniuni 
şi că secera şi ciocanul 
sunt încă la loc de cinste 
pe la mitingurile poporale. 
E trist când mulţimile se 
lasă manipulate în numele 
unor idealuri naţionale 
sau religioase, în timp ce 
îmbuibaţii manipulatori îşi 
îngroaşă conturile bancare şi 
îşi îngraşă lebedele pe lacurile 
private de pe proprietăţile 
personale. Între timp am 
aflat că şi Sovietul Suprem 
al autonomei Transnistrii a 
solicitat ţarului Vladimir să 
nu închidă încă de tot portiţa 
reintegrărilor în marea fostă 
uniune sovietică.  

Uniunea fostă 
actuală Sovietică

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12, şi în reluare joi 

dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Împreună cu părinţii mei, deţin un 
teren într-o bucolică zonă rurală, 
aproape de autostrada A2, în 
satul Radu Vodă, judeţul Călăraşi. 
Stăm acolo numai vara. Iarna, ne 
retragem în oraş, la căldurică. În 
răstimpul în care nu mişunăm pe 
proprietatea personală, hoţii din sat 
ne fură tot, iar prin tot înţeleg chiar 
asta, tot: tî, o, tî. Presupun că într-o 
zi or să ne fure şi casa, vom găsi 
acolo o groapă care ne va aminti 
dureros de fundaţia unei frumoase 
perioade din viaţa noastră. Alelei, 
tâlharii mei! Ce-i drept, poliţia din 
sat i-a prins de câte ori am reclamat 
jaful, şeful de post s-a mobilizat, 
săracul. Dar pentru că dobitocii 
furăcioşi sunt minori, Parchetul îi 
scapă din paporniţă, iar ei ajung 
din nou acasă, la mămuca, la Radu 
Vodă. Şi fură iar, că doar n-o să-

şi irosească viaţa învăţând 
pentru bac, ce dracu. Nouă şi 
vecinilor noştri, care ne sunt 
şi foarte buni prieteni, ne-au 
luat tot ce-au găsit pe dinafara 
şi pe dinăuntrul dulapurilor: 
electronice, haine, cabluri, 

butelii, pisici, conserve, bulbi de 
gladiole, şuruburi, busuioaca din 
beci, cratiţe, zgarda căţelului, oul 
de sub cloşcă, pernele, precum 
şi un vraf de speranţe cum că în 
ţara asta poţi supravieţui fără să 
dormi cu pistolul în mână, ca 
Tony Soprano. Găşti întregi de 
adolescenţi terorizează localitatea 
Radu Vodă. S-au împărţit pe 
căprării, unii fură ţuică, unii fură 
ţevăraie, alţii fură ţoale, deci 
fiecare e cu cartelul lui. Mai nou, 
şmanglesc masiv cablurile de 
curent electric, au rămas oamenii 
fără lumină, li s-au dezgheţat 
congelatoarele, respectiv porcii 
tăiaţi, tranşaţi, afumaţi şi păstraţi 
pentru zile negre. Poliţia locală nu 
face faţă fiindcă, după umila mea 
părere, ajutorul ar trebui să vină 

de la vârf. Dar autorităţile tind să 
ignore aşezările mici, pe principiul 
că, dacă nu apari la televizor, nu 
exişti. Lasă că am eu grijă să apară 
şi la ştiri, dacă e cazul. Fraţilor, 
de curând, unii au furat o Dacie-
papuc, au pus în ea tot ce-au şutit 
de la vecinii ăluia cu Dacia, apoi au 
rămas fără benzină ca proştii, la doi 
kilometri de locul faptei. Ghiciţi 
ce-au făcut. Au furat altă maşină, 
au mutat marfa şi s-au volatilizat. 
Dar dacă tot schimbăm miniştrii 
de Interne ca pe nisipul din lădiţa 
pisicii, atunci măcar să ştim de 
ce. Acum câţiva ani, mi-au spart 
apartamentul din Bucureşti şi mi-
au luat tot ce era sclipicios. Poliţia 
n-a arestat pe nimeni, n-a recuperat 
nimic. În schimb, poliţia din zona 
rurală face eforturi înduioşător de 
mari, însă are prea puţine resurse. 
Asta pentru că mai-marii ţării zic: 
mai dă-i dracului, că ăştia de la 
ţară se descurcă, adică dacă le fură 
ouăle, face găina altele. Da, numai 
că mie mi-au furat şi găina.

Simona Catrina

Opriţi hoţii,
clipa asta minunată!

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448
         (taxe NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în 
Stratford unde nu este autostradă, Woodstok, 
Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Şcoala Publică
de Limba Română

din Kitchener
Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului 
şcolar. Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, 
Kitchener. Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519-749-2297 sau 
trimiteţi email la
                                        admscro@yahoo.com

CÂMPUL ROMÂNESC - Hamilton

Dragi Prieteni ai Câmpului Românesc, Hamilton, 
Ontario.
Cu părere de rău vă anunţăm că anul acesta nu 
vom putea sărbători Paştele împreună la Câmpul 
Românesc aşa cum ne-am obişnuit de-a lungul anilor.
Acest eveniment creştinesc era întâmpinat şi 
sărbătorit de mulţi români în Sala Mare a Centrului 
Cultural Nae Ionescu care sărbătoreau creştineşte şi 
se bucurau de atmosferă şi bucatele special pregătite 
de Paşte.
Vremea rea şi pagubele suferite în Decembrie 
anul trecut ne-au făcut să anulăm şi Comemorarea 
evenimentului din Martie 27 (27 Martie 1918  - Unirea 
Basarabiei cu România), eveniment sărbătorit fără 
întrerupere timp de 40 de ani la Câmpul Românesc 
de către Asociaţia Culturală Română precum şi 

evenimentul de Paşte. Doar în luna martie 2014 au 
fost reconectate liniile de curent electric.
Mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au 
ajutat, atât finaciar prin donaţiile făcute cât şi prin 
munca depusă la tăierea copacilor şi curăţarea căii 
de acces către Câmp. Prin acţiunile dumneavoastră, 
s-a dovedit încă odată existenţa spiritului românesc 
de ajutor şi respect al comunităţii din Ontario, către  
acest minunat lăcaş de cultură şi tradiţii Româneşti – 
Câmpul Românesc de la Hamilton.
Vă rugăm vizitaţi website-ul nostru (www.
campulromanesc.ca) pentru a fi informaţi despre 
următoarele acţiuni şi evenimente organizate de 
Asociaţia Culturală Română de la Hamilton.

Dumitru Răchitan,
preşedintele asociaţiei
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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

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Pentru istoricul şi omul politic Nicolae 
Iorga “Cea dintâi condiţie a fericirii e 
liniştea sufletului”. Ca român care trăiesc 
departe de ţară, gândindu-mă la neamul 
meu, nu pot spune cu mâna pe inimă că am 
linişte sufletească. Liniştea ar trebui să facă 
parte din natura firească umană. Din păcate 
nu se întâmplă aşa. Intervenţiile politice 
din Parlamentul ţării noastre numai linişte 
nu aduc. Ştiu ce aş zice dacă aş auzi  acolo 
cuvintele: ,,Astăzi România se prezintă 
nouă cu istoria sa în mână, pentru ca noi 
să înscriem în paginile sale sau umilirea şi 
pierderea neamului nostru sau demnitatea şi 
salvarea lui...”. M-aş bucura şi aş crede că 
este un semn de linişte. Cuvintele acestea 
au fost rostite de poetul Vasile Alecsandri în 
plenul Senatului, la 7 octombrie 1879.
Ce linişte şi tărie sufletească aveau creştinii 
în primele secole o dovedesc martirii din 
Scythia Minor (Dobrogea). Pentru mulţi 
creştini, ţinuturile de la nordul Dunării 
asigurau libertatea credinţei. La venirea 
lor, goţii au găsit aici creştini. La Niceea, la 
primul sinod ecumenic, participă episcopul 
Teofil din Goţia. Denumirea arată locul din 
Dacia unde se stabiliseră aceşti migratori. 
Între goţii creştini, care au îmbrăţişat 
arianismul, şi cei păgâni izbucneşte un 
conflict religios. Prigoana din timpul 
regelui got Atanaric a dat un martir, Sfântul 
Sava, înecat în râul Buzău. Persecuţia 
nu a lovit în credincioşii băştinaşi. Sub 
conducerea lui Ulfila, o parte din goţii 
creştini s-au aşezat la Nicopolis ad Istrum. 
Cum nu rezistă loviturilor hunilor, vizigoţii 
cer împăratului roman Valens să fie primiţi 
în Sudul Dunării, care, cu gândul recrutării 
de soldaţi din rândul lor, îi va aşeza în 
Tracia. Faptul că funcţionarii imperiali 

nu au respectat dispoziţiile împăratului 
a determinat răscoala goţilor. În bătălia 
pierdută de romani la Adrianopol (378) 
moare chiar împăratul Valens. După o 
perioadă de linişte cumpărată, goţii se vor 
năpusti asupra Europei Occidentale.
Nu puţine au fost conflictele religioase în 
istorie. Confictul dintre factorul politic şi 
cel religios a determinat sfârşitul Imperiului 
Roman, ţinând seama de limba de stat 
folosită - limba latină. Soldaţii romani, 
mulţi de origine tracă (din neamul dacic 
al besilor), au căzut prizonieri în luptele 
cu avarii, care, din răzbunare, pentru că 
nu erau răscumpăraţi de Constantinopol, 
ucideau dintre prinşii de război. Mauriciu, 
patriarhul din Constantinopol, nu a vrut să 
răscumpere prizonierii, deşi a risipit banii 
în alte situaţii. Şi-a luat titlul ecumenic, fără 
a răspunde apelului papei Grigore cel Mare, 
care vedea în aceasta un pericol pentru 
unitatea bisericii. A intervenit împăratul 
Focas, trac de origine, interzicând folosirea 
titlului ecumenic. Împăratului i s-a ridicat 
ultima statuie imperială în Forumul 
din Roma. Exarhul Africii, Heraclius, 
reprezentând interesele nobilimii bizantine, 
înlătură cu multă cruzime ultimul împărat 
tracoroman, cu moartea căruia se stinge 
conştiinţa unităţii imperiale romane. Cu 
rare momente de strălucire, Imperiul 
Bizantin se  grecizează, ducând mai departe 
o cultură valoroasă.
Din lecţiile istoriei, din starea de azi a ţării, 
am învăţat ceea ce a formulat Goldsmith: 
„Rău o duce Ţara în care se grămădesc 
avuţii, iar oamenii decad. Ea devine iute 
pradă nenorocirilor.”

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

CREDINŢĂ ŞI
CONFLICTE POLITICE

519.622.1485 x.106
lracolta@srcollp.ca

Compania noastră este un “full
service accounting firm” si vă oferă:

-servicii de contabilitate (bookkeeping)
-taxe pentru individuali (self-employed) si corporaţii
-intocmirea documentelor de HST, WSIB si source deduction
Profesionalismul si experienta noastră vă ajută să obţineţi 
cel mai bun income tax return pentru dumneavoastră

Lucci Racolta, CPA, CA
Accountant

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

Îmi face o deosebită 
plăcere să vă anunţ 
înfiinţarea Corului 
Român (The Romanian 
Choir) un cor care să 
ne reprezinte pe noi, 
românii din Canada.  Vom 
participa la evenimente 
româneşti, canadiene, 
aducând în prim plan 
tradiţiile şi muzica 
românească de tot felul 
(prelucrări clasice, folclor, muzică pentru 
Crăciun etc.) Muzica noastră va impresiona 
publicul român cât şi cel canadian, va fi o 
delectare pentru ascultătorii noştrii pentru 
că o vom face cu dragoste, cu toată fiinţa 
noastră. Ne place să cântăm şi nu va fi 
greu să trimitem sentimente ascultătorilor 
noştrii prin acest limbaj internaţional care 
se numeşte MUZICĂ.
Dragi romani!
Sunteţi bine veniţi în acest cor indiferent 
de vârstă, de convingerile politice sau 
religioase pe care le aveţi, aici vom avea 
un singur ţel, acela de a redescoperi şi de 
a aduce în faţa tuturor arta, tradiţiile şi 
obiceiurile noastre.

Comunitatea română are nevoie de acest 
cor - acesta este momentul în care vă 
puteţi integra. Nu trebuie să fiţi muzicieni 
profesionişti, eu voi avea grijă să vă 
călăuzesc paşii notă de notă.
Mă numesc Nicolae Raiciu şi iubesc 
muzica bună, am terminat Conservatorul 
“Ciprian Porumbescu” unde am studiat 
Canto şi Dirijat. Înainte de Conservator 
am studiat vioara timp de doisprezece ani. 
După Conservator, fiind Bariton, am cântat 
şi cânt cu companii de Operă, voi folosi 

toată experienţa acumulată de-a lungul 
anilor în formarea acestui cor.
Ştiu să pregătesc vocile necesare, pot să 
modelez aceste voci în aşa fel încât ele 
vor putea deschide  sufletul ascultătorului  
prin producerea acelor superbe sunete cu 
care muzica de calitate este alcătuită. Ştiu 
că o pot face, dar am nevoie de d-voastră, 
de talentul d-vostra, de dragostea  care o 
aveţi pentru muzică – acesta este lucrul 
cel mai important de care am nevoie şi 
dacă vă puteţi “rupe” trei ore pe săptămână 
la o repetiţie unde vom învăţa împreună 
piese muzicale, cu siguranţă vom reuşi…
va fi un succes pe care îl vom dobândi 
împreună. Nu ne va fi greu pentru că vom 
cânta melodii îndrăgite în primul rând de 
noi - vom învăţa împreună cum să putem 
produce un sunet nobil, catifelat, care să 
facă plăcere  publicul ascultător.
Dacă vă place să cântaţi, dacă muzica este 
ceva de care aveţi nevoie,… acel ceva care 
vă face să uitaţi de greutăţi…, acel ceva 
care vă dă optimism …. atunci sunteţi 
bineveniţi în acest cor nou pe care vreau să 
îl înfiinţez acum.
Repetiţiile vor avea loc seara după ora 
7:00pm. Mă puteţi suna la (519) 841-4250. 
Email: nicaur@ymail.com.

Nicolae Raiciu

Moment unic pentru comunitatea română

Infiinţarea Corului Român
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AZ - OWNER OPERATORS
USA runs, CANADA only runs
$10.000 to $12.000 per month take home

- Fuel Card, Trailer
- IRP Plates
- 24/7 Dispatch
- Border clearence & Ace

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

* PAYMENT AFTER TRIP
* Direct deposit or email 
   transfer
* WE NEED AZ DRIVERS 
*We can help you to 
  become owner operator

OSHAWA

Ashton College
604 899 0803 | 1 866 759 6006
www.ashtoncollege.com

Contact a program adviser today.

Be part of an exciting profession.

Qualify as a 
Human Resources 
Professional.

Program available online.

“There will be a greater need for human resources professionals 
at least until 2020 due to an aging workforce and recruitment 
difficulties.”

Employment and Social Development Canada

Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc aflat în vizită în Canada la 
invitaţia părintelui Petre Busuioc de la biserica ortodoxă 
română “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”, va susţine 
o serie de Conferinţe Duhovniceşti după cum urmează:
Vineri, 11 Aprilie 2014 – ora 18:00 - Taina Sfântului 
Maslu urmată de o Conferinţă Duhovnicească la 
Biserica Sfântul Dumitru, (2800 Don Mills Rd
Toronto, ON, M2J 4H1).

Sâmbătă, 12 Aprilie 2014 – ora 10:30am - Taina Sfântului Maslu urmată de o Conferinţă 
Duhovnicească la Biserica Învierea Domnului (278 MacNab St. North, Hamilton, ON 
L1L 1K4).
Sâmbătă, 12 Aprilie 2014 – ora 18:00 - Taina Sfântului Maslu, Scoaterea spre închinare 
şi rugăciune a Moaştelor Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, urmată de o Conferinţă 
Duhovnicească la Biserica Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie (261 Bloor St. East, 
Oshawa, L1H 3M3).

Conferinţe Duhovniceşti
cu Pr.Prof.Dr.Vasile Mihoc

WINDSOR

Printr-un efort comun între Clubul Cultural 
al Parohiei Catedralei Ortodoxe Române 
Sf. Gheorghe şi Asociaţia Graiul Românesc 
din Windsor, a luat fiinţă un grup de dansuri 
populare intitulat “Periniţa” având ca lider 
şi coreograf pe Vanessa Blendea.
Pe această cale, Vanessa doreşte să 
informeze pe toţi părinţii care au copii cu 
vârste cuprinse între 4 şi 13 ani că a inceput 
să  facă înscrieri.
Adresa de e-mail a lui Vanessa este 
vblendea@hotmail.com iar numărul de 
telefon este (519) 819-6372.

Totodată, asociaţia Graiul Românesc din 
Windsor doreşte să aducă mulţumiri lui 
Michelle şi Marcy pentru instruirea fostului 
grup de dansuri populare „Rapsodia” care 
a activat în perioada 2002-2013 şi aceleaşi 
mulţumiri se îndreaptă şi spre Eleonore 
Oncea pentru crearea şi efortul continuu de 
a se îngriji de costumele populare pentru 
dansatorii Rapsodiei şi care va continua cu 
acelaşi entuziasm şi pentru dansatorii de la 
noul grup înfiinţat “Periniţa”.
Orice donaţii de costume sunt binevenite.

Graiul Românesc, Windsor

Grupul De Dansuri Populare “PERINIŢA”
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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 O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

Pe 16 martie a avut loc la biserica noastră 
adunarea Generală Anuală şi alegerea 
noului Consiliu Parohial. După oficierea 
Sfintei Liturghii s-a făcut o dare de seamă 
a activităţilor din anul care s-a încheiat 
şi a fost prezentat raportul financiar. A 
urmat supunerea la vot şi alegerea noului 
Consiliu Parohial dintre cei care au 
dovedit prin credinţă, fapte şi ţinută morală 
ataşamentul faţă de biserică şi învăţăturile 

ei de credinţă. Din noul Consiliu Parohial 
fac parte: Preot paroh Mihai Cociu, 
preot paroh Dan Simion Chirtu, Cristian 
Urian, Predu Matusa, George Brezeanu, 
Ana Cira, Nina Moreira, Mara Mohaupt, 
Mihaela Cialacu, Valeriu Bratescu, Mihai 
Andruseac, Nicolae Molotiu, Marta Paladi, 
Peter Grigoras, Buji Vladau şi Gheorghe 
Dumitrache.

 CONSILIUL PAROHIAL

Noul Consiliu Parohial ales 
al Bisericii Ortodoxe “Sf.

CRUCE” din London
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge Hyundai, am obţinut 
aprobarea lor de a oferi un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada
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WINDSOR

Asociaţia Graiul Românesc din Windsor mulţumeşte:
- artiştilor: Vali Dumitriu, Jean Giofu, Corina Braga, 
Eveline Csomor, Vlad Olariu, Monica Radulescu;
- micilor pictori din cadrul Şcolii Duminicale pentru 
deosebitul moment oferit prin încondeierea cu ceară a 
ouălelor pentru paşte;
- tuturor celor implicaţi în desfăşurarea evenimentului;
- tuturor celor care au vizitat galeria;
- sponsorilor:
    AllDesigns - Jiva Nesin,
    Alpha Gymnastics Academy - Robert Stanescu,                           
    Majestics Flooring - Traian Stoenescu,
    24 Gold Inc. - Stefan Onica.
Menţionăm că în perioada 23-30 martie 2014 la galeria 
de artă din Windsor, Artspeak Gallery a avut loc o 
expoziţie de pictură şi fotografie a artiştilor români din 
zona Windsor.
FELICITĂRI TUTUROR !

Graiul Românesc, Windsor

GALERIA DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ
Ediţia a IV-a, Windsor
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NEW
         Chevrolet, Buick,
         GMC, Corvette 
USED
       all makes & models

$300 Referral program – for each customer 
who buys from me and is recommended 

by you! Reduceri Speciale pentru Romanii 
care cumpara de la mine!   Contactati-ma. 

Voi fi deosebit de incantat sa va ajut!

GILMAR OPRISAN 
goprisan@eastsidegm.ca

905.475.7373 or 416.841.4226

Eastside Chevrolet
Buick GMC Limited
8435 Woodbine Ave. (At Hwy 7), 

Markham

905-475-7373

On any NEW 2014 models

Good or Poor Credit, we finance everybody!

Eastside

Carmen Sandu
M.Eng. SRES

Senior Real Estate Specialist
Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300

http://carmensandu.point2agent.com
https://www.facebook.com/carmensandupropertieswindsor

REAL ESTATE SPECIALIST
Pentru vânzări/cumpărări de case 

în Windsor şi împrejurimi

TORONTO

Clasa 1a - Milne Valley
Noi am învăţat despre renaşterea naturii în 
toată splendoarea ei cu înverzitul câmpului, 
înfloritul pomilor, naşterea de animale... şi 
despre protejarea mediului înconjurător. 
Am citit Legenda Mărţişorului, a Babei 
Dochia, am celebrat Femeia Mama, sora, 
bunica, mătuşa, verişoara, etc; am învăţat 
cântece de primăvară şi speranţă, am 
discutat despre Echinocţiul de primăvară, 
şi multe altele.
Sâmbăta Mare o să discutăm despre 
pregătirea noastră pentru Sărbătorile 
Pascale.  După Paşti o să vopsim ouă şi o 
să discutăm despre Obiceiuri de Paşti din 
zone semnificative ale ţării.

Minodora Grigorescu

Noi cei mici JK/SK de la CH Best vom 
vopsi ouă şi le vom decora după pricepere. 
Vom povesti puţin despre semnificaţia 
sărbătorii de Paşte, ce mâncăm/ce 
pregăteşte mama acasă şi de unde vin 
ouăle roşii. Iar la sfârşit ne vom juca “egg 
hunt” prin clasă.

Alexandrina Irini

Copiii claselor de limba română de 
la Secord PS şi West Glen PS au 
încondeiat ouă cum s-au priceput ei 
mai bine şi, aşteptând cu nerăbdare 
Seara Sfântă a Învierii Domnului, 
au confecţionat coşuleţe, în care 
ouăle să “şadă” cuminţi.

Gheorghiu Nathalie-Marga

Clasa de liceu va citi şi discuta despre 
obiceiuri tipice de Paşti atât în cultura 
românească cât şi în alte culturi creştine. 
Vom urmări un video despre încondeierea 
ouălor şi vom discuta despre acest 
subiect completând şi o fişă de lucru 
corespunzătoare. De asemenea vom 
încerca să “încondeiem” noi înşine cu 
markere şi carioci subţiri ouă goale. Spre 
final şi dacă ne mai rămâne timp, vom face 
un concurs pe grupuri în care elevii îşi vor 
demonstra abilităţile la cititul subtitlurilor 
de filme urmărind un scurt fragment din 
clasicul film a lui Franco Zeffirelli “Isus 
din Nazaret”

Livia Popa şi Laura Zollner

Pregătiri de Paşti
la Şcolile Româneşti din Toronto
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KITCHENER

OFERIM TRANSPORT
DIN KITCHENER/ WATERLOO

şi
CAMBRIDGE

la

TORONTO 
AIRPORT

 PREŢURI AVANTAJOASE

 Deasemenea oferim 
TRANSPORT din regiunea
Waterloo în toată provincia 
Ontario pentru evenimente 

speciale.

Pentru informaţii şi rezervări:
1-519-778-0311 (Alex) sau pe 
website:     www.a-dcharter.com

Anul acesta, la gala de prezentare a 
premiilor pentru voluntariat,  organizată de 
Ministry of Citizenship and Immigration 
care a avut loc pe data de 4 aprilie 2014, 
la Concordia Club în Kitchener, 13 români 
din comunitatea noastră au primit distincţii 
pentru 5 ani, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani şi 
40 de ani de voluntariat. După înmânarea 
distincţiilor a avut loc o recepţie şi sesiuni 
de fotografii.
Este un eveniment anual care sărbătoreşte 
munca neplătită a celor 13,3 milioane de 
voluntari ai Canadei. În Canada voluntarii 
sunt oameni care îşi oferă în mod constant 
timpul, energia, talentul şi abilităţile lor 
profesionale în profitul societăţii. 
Numai în regiunea noastră au fost 
evidenţiaţi pe 4 aprilie, 245 de voluntari 
dedicaţi, persistenţi şi motivaţi sufleteşte.
Voluntarii au primit din partea 
organizatorilor o insignă cu numărul de 
ani de voluntariat gravat şi două certificate 
semnate de Primul ministru al provinciei 
Ontario şi Ministrul afacerilor civice şi al 
imigraţiei Ontario,  precum şi un certificat 
semnat de John Milloy, M.P.P.
În sală au fost peste 500 de persoane, 
de toate vârstele, de toate categoriile 
sociale, care au în comun dorinţa de a 
face schimbări în societate şi a contribui la 
aceste schimbări prin voluntariat.
Voluntarii sunt stâlpii comunităţii, ai 
dezvoltării şi armoniei în relaţiile umane.
David Johnston, Guvernatorul General 
al Canadei consideră Canada o “naţiune 
inteligentă şi dedicată voluntariatului”.
Dar să vorbim despre eroii noştri care ne 
fac cinste. Iată voluntarii premiaţi de la 
Centrul Cultural Banatul din Kitchener:
Steve Muncan a început să voluntarieze 
la Asociaţia Banatul de când avea 15 ani. 
Incredibil, 40 de ani de voluntariat! Este 
o persoană serviabilă, agreabilă, gata să 
ajute. A petrecut ore întregi în bucătărie 
la gătit, curăţat, servit şi a coordonat 
diferite evenimente în comunitate, a servit 

ca interpret în limba engleza, a donat 
bani pentru construcţia centrului. El este 
“inima” clubului românesc pentru că o face 
cu pasiune şi ardoare.
Viorika Muncan, a donat comunităţii 30 
de ani de voluntariat alături de soţul ei, 
clubul este a doua sa casă şi de câte ori este 
un eveniment la sală, Viorika este prezentă, 
cu zâmbetul pe buze. De asemenea ea 
organizează strângere de fonduri pentru 
biserică prin vânzarea de prăjituri, care 
sunt divine, făcute de mâna ei.
George Izgerean  a primit o distincţie pentru 
20 de ani de voluntariat, de perseverenţă.  
Este foarte activ în comunitate, a ajutat 
la construirea centrului şi este unul dintre 
cei mai de bază oameni din comunitate pe 
care poţi conta când ai nevoie. E nevoie la 
spălat vase, George este prezent, e nevoie 
la vopsit, poţi conta pe dânsul.
Ion Bozin a activat şi dânsul ca voluntar 
timp de 20 de ani şi continuă!
Este o persoana foarte devotată comunităţii, 
cumpără alimente când se organizează o 
masă specială, ajută la gătit, servit masa, 
curăţat.
Ştefan Russu a primit  o distincţie pentru 
15 ani de voluntariat. El şi-a rupt din 
timpul său liber şi a ajutat comunitatea 
cu expertiza sa de specialist IT lucrând la 
website-ul centrului, a filmat evenimente, 
a făcut fotografii şi chiar a transmis 
evenimente live.
Livu Cananau a voluntariat pentru 
comunitate timp de 30 de ani. El a realizat 
planurile de construcţie ale bisericii cât 
şi ale centrului Banatul, fiind inginer 
constructor. A donat bani şi este unul dintre 
fondatorii clubului. De câte ori este nevoie 
să se repare ceva el participă cu inima 
deschisă.
Andrei Russu a primit distincţia pentru 5 
ani de voluntariat. Toata familia lui a fost 
implicată în voluntariat la Banatul. El a 
servit masa, a ajutat la curăţat şi a dansat 
în trupa de dansatori de când era în clasa 

întâia.
Asociaţia ARTA a avut şi ea voluntari 
cu care se mândreşte şi care au primit 
distincţii.
Dan Bompa a activat în sânul asociaţiei 
timp de 10 ani, primind o distincţie 
pentru 10 ani de voluntariat, făcând parte 
din executivul asociaţiei, contribuind la 
mobilarea sediului, ajutând la organizarea 
Zilei româno-canadiene, seri de dans, 
revelion. etc
Alexandra Bomba a primit o distincţie 
pentru 5 ani de voluntariat. Alături de 
soţul său ea a participat la toate activităţile, 
revelion, Ziua româno-canadiană şi a făcut 
parte din executiv.
Ion Damian, i s-a atribuit distincţia pentru 
10 ani de voluntariat. El a luat parte la toate 
activităţiile culturale, fiind invitat de onoare 
să participe cu ansamblul său “Mărţişorul” 
la diferite ocazii. Face parte de asemenea 
din trupa de dansuri a asociaţiei.
Paulina Popescu a primit distincţia de 
10 ani de benevolat. A făcut parte din 
executivul ARTA, a iniţiat programe pentru 
copii, “Cel mai bun elev român”, s-a ocupat 
de organizarea paradei costumului popular 
la Ziua româno-canadiană, a organizat o 
tabară în limba română, întâlnirea cu Moş 
Crăciun, cafenea literară, etc.
Milivoi Vulpin a făcut parte din executivul 
asociaţiei, s-a ocupat de website-ul 
asociaţiei şi a fondat ansambul de dansuri 
ARTA.  Este un tânăr plin de energie şi 
talent care a primit distincţia de 5 ani de 
voluntariat.
Tania Coman a primit distincţia de 5 ani 
de voluntariat, a făcut parte din executivul 
asociaţiei şi s-a ocupat de problemele 
financiare ale asociaţiei în calitate de 
contabil.
Sperăm că aceste distincţii vor deveni o 
tradiţie pentru că avem atâţia oameni ce 
pot să fie onoraţi pentru extraordinarea lor 
implicare în voluntariat în comunitate.

Paulina Popescu, Kitchener

Români cu care ne mândrim, premiaţi 
pentru munca lor voluntară

HYUNDAI CAMBRIDGE

Hyundai este într-o continuă ascensiune, 
este un adevărat coşmar pentru Toyota, 
Honda, Ford, Chrysler etc., care nu 
pot ţine pasul cu dobânzile mici sau 
inexistente, cu reducerile de preţ pe care 
Hyundai le oferă. Cea mai bună garanţie 
în Canada este oferită tot de Hyundai (5 
ani totul inclus). Începând cu 1 Aprilie 
Hyundai oferă “Dealer Invoice Pricing” 
ceea ce înseamnă că aveţi posibilitatea 
să cumpăraţi o maşină la acelaşi preţ cu 
care o cumpără Dealershipul (vă voi arăta 
invoice-ul). Maşinile Hyundai se impun 
din ce în ce mai mult pe piaţa mondială  
printr-un design modern, folosind acea 
sculptură fluidică caracteristică tuturor 
automobilelor din gama Hyundai. Vă 
oferim vehicole de performanţă cu un 
consum de benzină foarte mic (5.2 litri 
la 100Km), totodată vă garantăm că nu 
veţi cheltui nimic cu aceste maşini pe o 
durată de 5 ani.
Vă aştept cu drag aici la Cambridge 
Hyundai pentru un test drive şi sunt foarte 
interesat să ascult părerile d-voastră.

Nicolae Raiciu
519-650-5080

Nou, la Hyundai 
Cambridge



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Încearcă să-ţi protejezi sănătatea 
ferindu-te de conjuncturile care te expun 
riscului. Dragoste: Ori vrei să uiţi o fostă 
iubire, ori discuţi cu partenerul oficial 
despre o schimbare majoră. Financiar: 
Încearcă să nu iei decizii pripite, furat de 
impulsivitatea ta caracteristică.
TAUR (20aprilie-20mai)
Sănătate: Sănătatea nu e grozavă şi, chiar 
dacă aparent nu te supară nimic, nu ai voie
să rişti atâta timp cât Saturn se află în casa 
bolilor. Dragoste: În această perioadă poţi 
spera într-o ameliorare a vieţii sentimentale.
Financiar: Este posibil să apară o 
oportunitate neaşteptată prin intermediul 
unui prieten sau protector.
GEMENI (21mai-21iunie)
Sănătate: Atenţie, există un risc de incidente 
neaşteptate. Dragoste: Ceva se întâmplă în 
inima ta, ai trăiri pe care nu le cunoşteai, 
pentru că nu ai mai trecut poate niciodată 
prin aşa ceva. Financiar: Hotărârea ta de 
acum va avea efecte pe termen lung, căci ai
mintea limpede şi ştii exact ce e mai bine 
pentru tine.
RAC (22iunie-22iulie)
Sănătate: Sănătatea e o combinaţie optimă 
de vitalitate, energie şi frumuseţe care se 
vede de departe. Dragoste: Viaţa de cuplu 
pare un câmp de luptă, nu mai reuşeşti 
să păstrezi armonia între tine şi partener. 
Financiar: Treburile merg bine, acumulând 
un oarecare capital sau investind major.

LEU (23iulie-22august)
Sănătate: Nu eşti atent la unele aspecte 
aparent minore şi tocmai acestea sunt cele
care îţi pot da sănătatea peste cap. Dragoste:
Concentrează-te la ceea ce ai şi nu te 
refugia în amintiri. Financiar: Apar 
nişte bani suplimentari, dar este rost de 
cheltuielimărite, pentru copii, distracţii sau 
pentru fanteziile tale personale.

FECIOARĂ (23aug.-22sept.)
Sănătate: Dacă este să apară, neplăcerile 
vor fi legate mai ales de excese, stres şi un
regim de viaţă neadecvat. Dragoste: 
Aşteaptă-te la... neaşteptat, la întâlniri 
neprevăzute, la situaţii ieşite din comun. 
Financiar: Bani ar fi, dar numai de tine 
depinde cum îi administrezi.

BALANŢĂ (23sept.-22oct.)
Sănătate: Sănătatea este pe teren sigur, nu 
se întrevede nimic care să-ţi strice buna 
dispoziţie. Dragoste: Relaţia de dragoste 
înaintează foarte frumos şi observi dorinţa 
de implicare din partea celuilalt. Financiar: 
Poţi să închei un contract profitabil, cu 
urmări imediate.
SCORPION (23oct.-21noi.)
Sănătate: Te simţi bine şi eşti foarte 
preocupat de aspectul fizic, care oglindeşte 
starea ta armonioasă de sănătate. Dragoste: 
Socializezi uşor, degaji un farmec aparte 
care îţi asigură succesul în ochii sexului 
opus. Financiar: Perioadă oscilantă, în care 
treci de la plus la minus sau invers de la o 
zi la alta.
SĂGETĂTOR (22noi.-21dec.)
Sănătate: Sănătatea se menţine pe un teren 
normal, constant. Dragoste: Că ai sau nu pe 
cineva alături, iei acum unele măsuri care 
îşi vor arăta efectele în timp. Financiar: 
Banii sunt legaţi de distanţe, ca şi cum ai 
intra în posesia unor sume trimise din alte 
părţi ale lumii prin bancă sau prin poştă.
CAPRICORN (22dec.-19ian.)
Sănătate: Ţii prea mult emoţiile negative 
în tine şi toate acestea se acumulează şi 
declanşează, mai devreme sau mai târziu, o
serie de dezechilibru în organism. Dragoste:
Fă un efort şi demonstrează-i că ţii la el/ea 
cu adevărat. Financiar: Este un dezastru. 
Dacă nu te potoleşti cu cheltuielile fără 
logică, ajungi la faliment.

VĂRSĂTOR (20ian.-18feb.)
Sănătate: Este posibil să apară o neplăcere 
de sănătate, survenită în urma unor tensiuni 
psihice. Dragoste: Simţi că inima îţi bate 
mai tare pentru că eşti atras(ă) de o direcţie
nouă, provocatoare, din care se poate ivi o 
iubire intensă. Financiar: Cu banii stai bine, 
cel puţin până la sfârşitul lunii.

PEŞTI (19februarie-20martie)
Sănătate: Decide acum ce e bine pentru tine 
şi alege schimbarea, pentru că rezultatele  
apar mai lent. Dragoste: De data aceasta 
e prea multă linişte şi trebuie să răstorni 
totul pentru a scăpa de rutină. Financiar: 
Vor începe să se ivească sume noi sau chiar 
oportunităţi de a începe o afacere sau de a 
încheia un contract profitabil.

10 Aprilie * Nr.156 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11

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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta 
USA. Pentru Ontario, reprezentantul 
acestei companii este Radu Secăşan. 
Ce înseamnă un reprezentant oficial ? 
Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei 
care locuiesc în zona GTA, Mississauga, 
Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, 
Kitchener, Brampton, Orangeville, 
Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. 
Pentru alte localităţi se va percepe o taxă 
de deplasare.

Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI 
sau AV la televizor. Aparatul STB 
vine cu o telecomandă şi din această 
telecomandă se pot selecta cele 32 de 
programe româneşti. Pe 4 din aceste 
programe se transmit câte 2 programe şi 
astfel fiecare client beneficiază practic de 
36 de programe româneşti transmise în 
direct din România. Datorită decalajului 
de fus orar, toate emisiunile acestor 
programe sunt înregistrate şi păstrate timp 
de 48 de ore, ceea ce oferă utilizatorului 
posibilitatea de a urmări în reluare oricare 
din emisiunile transmise. Mai exact dacă 
vă aflaţi la servici sau la cumpărături 
şi aţi pierdut o emisiune sau un meci de 
fotbal sau ştirile de la o anumită oră, doar 
trebuie să selectaţi emisiunea dorită din 
urmă cu până la 48 de ore şi puteţi urmări 
emisiunea, o puteţi derula, revedea, opri 
sau derula peste reclame, pentru că pe 
telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 
cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe 
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte 
un minim de vizionare. Au fost întâlnite 
situaţii când clienţii noştri deţineau un 
internet de 20Mbps promis de compania 
de internet, dar la computer când s-a 
făcut un test de viteză la www.speedtest.
net s-a constatat că viteza internetului 
era mult sub această limită sau în unele 
cazuri ajungea să fie chiar sub 1Mbps. 
În aceste situaţii există posibilitatea ca 
aparatul să nu funcţioneze. Ca o unitate de 
comparaţie, 5 ore de rulare a programelor 
româneşti pe zi, consumul de internet la 
final de lună este de 55Gb.

Pentru cei care deţin un modem 
de internet şi doresc să folosească 
programele româneşti în paralel cu un 
computer, este necesar conectarea unui 
router la modemul de internet. Aceste 
routere nu sunt necesare să facă parte 
din gama celor mai scumpe routere, dar 
trebuie menţionat faptul că există pe piaţă 
anumite routere care nu sunt compatibile 
cu aparatele noastre STB de recepţionare 
a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, RTN, GLOBAL 
SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 
3, RomaniaTV, Transilvania Live, 
SportTv, MiniMax, Music Chanel, Travel 
Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV



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, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni
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Sistemul Şcolar Canadian

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare: 
Copilul meu a fost expulzat din şcoală. Care 
sunt drepturile mele? Există programe care 
îl pot ajuta pe copilul meu să o ia pe calea 
cea bună? Cine decide expulzarea?

Expulzarea este forma de disciplină cea mai 
severă.
Elevii pot fi expulzaţi din propria lor 
şcoală sau din toate şcolile aparţinând 
aceluiaşi inspectorat (Board). Cea mai 
scurtă expulzare poate dura minim 21 de 
zile. Expulzările sunt menţionate în dosarul 
elevului (Ontario Student Record) iar 
profesorii au o altă atitudine faţă de un elev 
care a fost expulzat din şcoală.
Directorul şcolii nu poate expulza un elev 
dar poate să recomande acest lucru. Numai 
School Board-ul poate expulza un elev.
Un elev poate fi expulzat din şcoală dacă a 
făcut următoarele infracţiuni:
 - este în posesia unei arme de foc
- foloseşte o armă pentru a ameninţa sau 
cauza vătămare corporală unei alte persoane
comiterea unui atac fizic la adresa altei 
persoane care cauzează vătămare corporală 
ce necesită tratament medical
- trafic de droguri ilegale, trafic de arme
- furt
- oferirea de alcool unei persoane minore
- comiterea unei agresiuni sexuale
- comiterea unui act considerat de directorul 
şcolii ca aducând prejudicii moralului 
şcolii sau condiţiei fizice şi mentale a altor 
persoane.
Dacă elevul este implicat în una din aceste 
fapte, va fi suspendat imediat şi este notificat 

de către directorul şcolii la School Board sa 
fie expulzat.
Înainte de a face o recomandare scrisă, 
directorul trebuie să ia în considerare 
următoarele:
- vârsta elevului
- dacă elevul îşi poate controla comporta-
mentul
- dacă elevul înţelege care sunt posibilele 
consecinţe ale comportamentului său
- dacă prezenţa elevului crează un risc în 
şcoală
- daca elevul are un IEP (plan de educaţie 
individual)
Raportul directorului va fi trimis părinţilor 
şi mai departe la School Board unde va fi 
examinat de către trustees. Părinţii elevului 
şi elevul pot participa la aceste examinări. 
Elevul adult sau părintele/tutorele elevului 
pot să solicite un recurs sau să facă o 
contestaţie privind expulzarea elevului, în 
termen de 20 de zile şcolare de când s-a dat 
decizia de expulzare.
Dacă elevul a fost expulzat din şcoala de 
cartier elevul va fi înscris în altă şcoală şi 
va avea la dispoziţie un ajutor pentru a-şi 
controla comportamentul.
Elevul poate fi expulzat din toate şcolile 
Boardului respectiv dar este înscris într-o 
instituţie academica, o şcoală specială cu 
elevi problemă. După ce au frecventat 
această şcoală speciala şi au dovedit că şi-au 
schimbat comportamentul, elevii pot solicita 
în scris să se întoarcă la şcoala de cartier.
Ca părinte este recomandat să citiţi cu atenţie 
toate scrisorile care vin de la şcoală şi să fiţi 
în contact cu directorul şcolii.
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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, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

Kitchener
4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Agency

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

ORGANIZĂM
PETRECERI ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, Nunţi, 
Onomastici, Baby & Bridal Showers, Corporation 
party, etc.

Sunaţi la 416 841-4226 iar noi ne vom 
ocupa de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video).
Putem organiza petrecerile în restaurante şi 
banquet-hall-uri renumite din Toronto şi GTA 
area în functie de amploarea evenimentului.
MUZICA LIVE şi partea de entertainment vor fi 
asigurate de GILMARO şi echipa de coregrafie.

Calitate, Voie bună, Ring de dans plin,
Momente de neuitat!

Pentru orice fel de renovări şi reparaţii interioare, vă stăm la dispoziţie.
Info la: 519-569-9255 sau 519-896-1008 monelborza@gmail.com 
(MONEL BORZA)

MB Remodelling and Renovations



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 
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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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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:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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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

(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.

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

CONSULAT

În urma demersurilor desfăşurate pe 
parcursul anului anterior, la începutul 
anului 2014 a fost încheiat acordul de 
înfrăţire dintre oraşele Cernavodă şi 
Pickering, semnat de primarii Gheorghe 
Hânsă şi Dave Ryan.
Proiectul iniţiat în 2011 şi reluat de 
Consulatul General al României la Toronto 
în 2013, s-a realizat şi cu sprijinul domnului 
Corneliu Chişu, deputat în Parlamentul 
federal al Canadei, ales în colegiul electoral 

Pickering-Oshawa.  
Cele două oraşe au legături de peste trei 
decenii, ambele având centrale nucleare 
de tip CANDU pe teritoriul lor, iar 
realizarea proiectului de înfrăţire constituie 
o oportunitate pentru întărirea relaţiilor 
româno-canadiene prin proiecte economice 
şi culturale comune. 

Antonella Marinescu,
consul general

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI 
LA TORONTO
555 Richmond Street West, Suite 1108, P.O. 
Box 210,  Toronto, Ontario, M5V 3B1 
Telefon: (416) 585-5802; Fax: (416) 585-9192; 
http://toronto.mae.ro

Toronto, 2 aprilie 2014
Comunicat de presă

Înfrăţirea oraşelor 
Cernavodă şi Pickering
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Am pus piciorul în această ţară asiatică cu 
idei preconcepute şi cu dispreţul pe care îl 
am pentru mărfurile “made in China” de 
proastă calitate care ne invadează pieţele 
şi ne întoxică economia locală. În acelaşi 
timp am fost fascinată de istoria milenară 
a Chinei şi de invenţiile care au venit din 
această ţară: busola, praful de puşcă, hârtia, 
mătasea, etc.
Înainte de a intra în detalii despre tezaurul 
turistic UNESCO vreau să vă împărtăşesc 
impresia mea despre această ţară comunistă/
capitalistă.
A fost un şoc real din minutul în care am 
păşit în imensitatea acestei ţări cu o limbă 
şi cultură diferită. China nu se poate 
compara cu o altă ţară prin grandoarea şi 
numărul copleşitor al populaţiei sale, având 
peste 1,4 miliarde locuitori. Numai oraşul 
Shanghai are o populaţie ca cea a României 
iar suprafaţa Chinei este de 4 ori mai mare 
ca suprafaţa Comunitatii Europene, unde 
locuiesc 56 de naţionalităţi.
Oraşele Chinei sunt futuriste, moderne şi 
gigantice, cu zgârie nori şi blocuri imense 
şi hoteluri cu până la 77 de etaje. Totul a 
fost măturat, demolat şi nu a mai rămas mai 
nimic din marile cetăţi imperiale ale Chinei, 
de vină fiind şi revoluţia culturală a lui Mao. 
În China există al treilea turn cel mai înalt 
din lume cu o înălţime de 606 m. Metroul 
din Pekin are 336 de km şi 14 linii. Un bilet 
la metrou costă 80 de cenţi. Metroul este un 
furnicar de oameni, ocupaţi cu textajul sau 
telefonul, nu am văzut nici o persoană să 
citească o carte sau un ziar. Există porţi de 
sticlă care blocheaza intrarea în metrou la 
fiecare staţie. Chinezii stau la rând ordonaţi  
pentru a se urca în metrou.
Infrastructura Chinei este demnă de invidiat, 
şoselele sunt moderne, curate, avangardiste. 
China posedă azi peste 97.000 km de 
autostrăzi. În plus curăţenia este la ordinea 
zilei atât în oraş cât şi la ţară. Nu vezi 
vreun câine sau pisică abandonate pe străzi. 

Şoselele nu sunt gratuie, se plăteşte o taxă 
şi există puncte de control ale poliţiei. Totul 
este spionat, controlat strâns de autorităţi. În 
China există şi cel mai rapid tren din lume 
cu o viteză medie de 300 km/h.
M-a izbit şi faptul că nu există FaceBook în 
China iar internetul este cenzurat, autorizat 
numai dacă ai un număr de telefon local. În 
marile hoteluri ai acces la internet dar nu şi 
în aeroporturi. FaceBookul a fost interzis în 
urma unor postări împotriva guvernului. Nu 
eşti de acord cu guvernul şi îl critici, trimiţi 
o fotografie deochiată în afara Chinei, poţi 
primi de la 5 la 10 ani închisoare sau un 
“sejur” gratuit într-un lagăr de reeducare 
comunistă prin muncă. Există o poliţie 
a internetului care îţi şterge orice mesaj 
anticomunist. Ca pe vremuri la noi ghidul 
ne-a confiscat paşaportul pentru a-l prezenta 
la recepţie. Nu aveai voie să părăseşti grupul 
şi să ai contact cu oamenii din afară.
Salariul mediu al chinezilor este de 300 de 
euro lunar, acesta pentru un muncitor care 
lucrează pe şantier, un profesor de şcoala are 
un salariu mult mai mic. Există contrastul 
izbitor între bogaţi şi săraci. O familie de 
ţărani sosită clandestin în capitală locuia 
în toaletele publice pentru a strânge bani 
pentru educaţia copilului. Dar China nu mai 
este ţara cu forţa de muncă cea mai ieftină 
din lume, muncitorii revendică un salariu 
mai mare prin demostraţii şi greve. În 
curând marile intreprinderi se mută în ţări 
ca Bangladesh unde salariul minim este de 
50 de euro iar în Cambodgia 75 de euro pe 
lună.
La Shanghai există numai 6 milioane de 
maşini la 23 de milioane de locuitori pentru 
că politica lor nu permite ca oamenii de 
rând să conducă automobile. O maşină 
chinezeasca Chery costă 9500 euro dar 
pentru a putea cumpăra o maşină trebuie să 
prezinţi dovada că ai un loc de parcare care 
costă 15.0000 de dolari canadieni. În plus 
taxele de înregistrare ale maşinii sunt foarte 

ridicate, 16.000 de dolari 
canadieni  (Shanghai Daily). 
Un litru de benzină costă 1.46 
dolari. Cei bogaţi au câte două 
maşini pentru ca să circule pe 
zile cu numere pare şi impare. 
Numai de anul nou chinezesc 
şoselele sunt gratuite pentru 
toţi. La noile blocuri au fost 
construite imense parcări 
subterane. De asemenea nu 
poţi să închiriezi o maşină în 
China fără şofer.
Chinezii sunt pragmatişti, 

economi, modeşti, tradiţionalişti, harnici ca 
nişte furnici, nişte “sclavi moderni” care nu 
au voie să părăsească satul natal şi să vină 
în oraşe. Există mulţi cerşetori, oameni 
săraci, vagabonzi pe străzile metropolitane. 
De câteva ori am fost solicitaţi să ne 
fotografiem cu localnici. Nu am văzut femei 
însărcinate prin oraş. Copilul, fie el baiat 
sau fată este  tratat cu un “rege” în familia 
chineză. La Shanghai femeile încă umblă în 
pijama pe strada, pentru că în trecut aveau 
pijamale numai cei bogaţi. Se mai scuipă 
pe jos, eşti împins cu coatele şi auzi din 
când în când câte un sunet de râgâială sau a 
trage pârţuri în public este la ordinea zilei. 
Chinezii îşi etalează plapuma pe gardul din 
faţa blocului sau pe nişte ţevi de doi metri 
lungime ataşate în faţa ferestrei pentru 
că multe blocuri nu au balcoane. În trecut 
idealul de bogăţie era definit prin deţinerea 
unui ceas şi unei biciclete.
Părinţii băiatului trebuie să plătească nunta 
şi să îi cumpere casa. Chinezii nu au dreptul 
să se căsătorească sub 20 de ani. Există o 
politică a avea un singur copil unic. La sat 
dacă ai avut o fata poţi să ai şi un baiat. 
Femeia este obligată să avorteze chiar şi în 
luna a şaptea. Din cauza acestei legi există 
mai mulţi băieţi decât fete.
În China este o penurie de medici şi de 
spitale, trebuie să plăteşti pentru a avea 
acces la servicii sanitare. Dacă eşti bolnav te 
duci la spital, nu există doctori generalişti. 
Vrei o analiza medicală, plăteşti, la fel ca şi 
pentru medicamente. Ni s-a povestit cazul 
unui ţăran care nu a avut bani de spital şi 
şi-a amputat singur un picior. Apa este 
poluată în China şi se recomandă să bei 
numai apa din sticla care este furnizată  
gratuit în marile hoteluri.
În schimb sistemul şcolar funcţionează 
bine, China ocupând primele locuri în 
clasamentele PISA. O clasă normală în 
China are între 60 şi 70 de elevi. Copiii 
merg la şcoală de luni până sâmbătă după 
amiază. Vacanţele sunt rare, două vacanţe 
de o lună de zile pe an. Intrarea la facultare 
şi la liceu se face prin concurs.  Profesorii 
sunt respectaţi şi elevii ascultă cu sfinţenie 
lecţiile predate de profesori. Elevii se scoală 
în picioare şi salută respectuos profesorii la 
începutul şi sfârşitul cursului. Autoritatea 
profesorilor este proverbială, elevii nu au 
dreptul să pună întrebări la şcoală. Cursurile 
de ideologie comunistă şi morală sunt 
obligatorii. Se pune accentul pe disciplina 
militara, patriotism, studiu asiduu, 
matematică şi cititul cu voce tare. Facultatea 
se plăteste de la 500 la 1000 de euro pe an, 
ceea ce reprezintă mulţi bani pentru ei iar 
bursele sunt rare sau inexistente. Părinţii 
plătesc pentru cărţi, transport şi mâncare. 
Şcoala este obligatorie până în clasa a 9-a. 
Datorită politicii de copil unic încă din 
1979, educaţia deţine rolul principal într-o 
familie. Pentru o mamă chineză temele au o 
prioritate în viaţa elevului.

China s-a dezvoltat în mod spectacular 
fiind pe locul doi ca economie mondială 
datorită transferului de tehnologie avansată 
capitalistă dar este şi pe locul întâi ca poluare, 
consecinţa unei industrializări rapide. 
Poluarea cauzează moartea prematură a 
400.000 de chinezi anual datorată prafului 
şi a dioxidului de sulf provenind de la 
centralele electrice cu cărbune. În luna 
februarie a acestui an, smogul a fost atât 
de mare încât nu puteai să distingi cladirea 
din faţa ta, aerul este irespirabil. Câteva 
uzine au fost închise, maşinile circulă după 
numere pare şi impare, activităţile sportive 
exterioare din şcoli au fost întrerupte.
Un apartament în China costă de la 2600 la 
9000 de dolari canadieni metru pătrat. Dar 
acest apartament va aparţine numai pentru 
70 de ani proprietarului, după care devine 
proprietatea statului comunist. Chiria este 
de la 100 de euro la 300 de euro lunar, ceea 
ce face să locuiască mai mulţi locatari în 
aceeaşi cameră.
Conform clasamentului revistei Forbes 
China este pe locul doi în lume cu 122 
miliardari, după Statele Unite. Locul trei 
este ocupat de Rusia şi Germania. În oraşele 
mari există mall-uri cu magazine ca Gucci, 
Prada, maşine scumpe ca Masserati, Ferrari, 
Porche. La Beijing există şi hoteluri de 7 
stele la $3000 pe noapte. Asemenea hoteluri 
se găsesc numai în Dubai, Abu Dhabi, 
Pakistan, Milano şi Iran.
Începând cu Olimpiada de la Beijing 
s-au construit numeroase toalete publice 
gratuite. Atenţie! în China exista numai 
toalete turceşti iar hârtia igienică poate lipsi. 
Dar toaletele sunt curate pentru că exista o 
femeie de serviciu care se ocupă numai de 
curăţatul lor.
Într-un restaurant tradiţional chinezesc se 
poate mânca cu 30 de RMN adica $6.00. 
Bucătăria chinezească este printre primele 
locuri în lume ca vechime şi delicatese.

(va urma) ... partea a doua în ediţia din 24 
aprilie.

Paulina Popescu
Kitchener
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Prin CHINA,
în timpul “dinastiei” comuniste

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener Canada Best Tax Return

- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- GST/HST tax return

EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

519-886-8824 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

                    - prima parte -
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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

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - 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

În business
de 15 ani

B
ef
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e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Numai privirile Mariei
au mai rămas... Îndreptate în sus
ca un apus
ce-ntârzie pe rana
râului
nemângâiată nici de şipot,
nici de copaci oblojită.

Şi sus şi-n inima ei -
coroana.
Pe sub ea,
printre spicele grâului -
sfiala petalelor de maci.

Au mai rămas 
numai privirile Mamei,

ca un apus,
fără nici o vlagă spre stea,
dibuindu-şi prin ceaţă
zborul albinei din ceară.

Şi a fost 
seară,
dar abia 
după trei 
nopţi fără de 
zile
s-a făcut 
dimineaţă.

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

FILĂ DE PROHOD

Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din 
Kitchener având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.

Caut doamnă pentru îngrijirea unui bătrân în zona 
Stanley Park (Kitchener).
Internă sau externă.
Telefon 519- 893-7586 după 6pm. 

CARO Bookkeeping
Accounting Services and Tax Return Preparation for 
Personal, Small Business & Corporations

Carmen Ciurea   Tel: 519-896-9757     
E-mail: carmenciurea@hotmail.com  

Ne-am aşezat la masă
doi bătrâni:
mâncăm tăcuţi,
cu gândul
la Cina Cea de Taină,
la prieteni duşi,
părinţi,
copii împrăştiaţi…

prin casă trece vântul,
poartă frunze…

în oase creşte frigul…

ne va duce…

Anca Tănase

                            Cină

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).
Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

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

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

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

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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